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1 VERSO-OHJELMA 

Kasvatuskentän sovittelutoimintaa on toteutettu ja kehitetty Suomessa VERSO-ohjelman puitteissa vuodesta 
2000 lähtien. Vuodesta 2006 lähtien VERSO-ohjelma on ollut osa yleishyödyllisen Suomen sovittelufoorumi 
ry:n toimintaa. Ohjelmaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-
kus STEA.  

VERSO-ohjelma tuo restoratiivisen kohtaamisen menetelmiä niin varhaiskasvatuskentälle, peruskouluihin 
kuin oppilaitoksiinkin. Ohjelman puitteissa koulutetaan sovittelijoiksi sekä varhaiskasvatuksen, koulujen ja 
oppilaitosten henkilökuntaa että oppilaita. Koulutusten antamalla menetelmällä pyritään vähentämään las-
ten ja nuorten kokemaa kiusaamista ja häiriökäyttäytymistä sekä lisäämään havaittujen tilanteiden käsittelyä 
osallistamalla lapsia ja nuoria tilanteiden ratkaisuun. Restoratiivinen sovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen tavan 
ratkaista lasten ja oppilaiden keskinäisiä riitoja, sekä opettajien/aikuisten ja oppilaiden välisiä ristiriitoja. Osa-
puolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaih-
toehtoja. Mallia noudattamalla edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Restoratiivisessa sovit-
telussa lapset oppivat tunne- ja vuorovaikutustaitoja, empatiaa sekä vastuunottoa omista teoistaan. Sovit-
telu- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen myötä on mahdollista ennaltaehkäistä konfliktitilanteiden eskaloi-
tumasta kiusaamistilanteiksi. 

VERSO-ohjelman toimintamallit eivät poista yhteisöjen muita tuen ja puuttumisen menetelmiä. Toiminta-
mallit mahdollistavat lapsiystävällisen käsittelyn eritasoisten konfliktien varhaisessa vaiheessa. Peruskou-
luissa ja toisen asteen oppilaitoksissa VERSO-ohjelman puitteissa järjestetään vertaissovittelun (Verso) sekä 
aikuisjohtoisen sovittelun Resto-koulutuksia. 

Vertaissovittelu toiminta käynnistyy kouluilla ja oppilaitoksilla järjestetyillä koulutuksilla, joilla sovittelun käy-
tännöt nivotaan osaksi koulukohtaisia työrauhan turvaamissuunnitelmia. Vertaissovittelu on konfliktinhallin-
tamenetelmä, jossa koulutetut osapuolia hieman vanhemmat oppilaat eli vertaissovittelijat sovittelevat ver-
taistensa eli muiden oppilaiden välisiä konflikteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vertaissovittelijoi-
den toimintaa tukee aina VERSO-ohjelman kouluttama vapaaehtoisista henkilökunnan jäsenistä koostuva 
Verso-aikuisten tiimi, joka arvioi, mikä tilanne ohjataan vertaissovitteluun ja mikä tarvitsee muita koulun me-
nettelyjä sekä vastaa sovittelutoiminnasta. 

Restoratiivisen lähestymistavan ja sovittelun koulutuksen (Resto-koulutus) saaneet henkilökunnan jäsenet 
sovittelevat puolestaan tilanteita, jotka eivät sovellu vertaissovitteluun. Aikuisjohtoisen sovittelun osapuo-
lina voivat olla oppilaat tai oppilas ja henkilökunnan jäsen.  Henkilökunnan asiantunteva tilannekohtainen 
arviointi tarkoituksenmukaisesta menettelystä ohjaa tapauksen käsittelyä. Syventävän Resto-koulutuksen 
käyneet henkilökunnan jäsenet toimivat sovittelijatehtävän lisäksi koulunsa sovittelutyön asiantuntijoina yh-
dessä vertaissovittelijoiden ja Verso-toimintaa ohjaavien aikuisten kanssa. 

Varhaiskasvatuskentälle VERSO-ohjelman tuottama sovittelumalli eli MiniVerso on kehitetty osaksi varhais-
kasvatuksen toimintakulttuuria lapsen oikeuksien ja osallisuuden vahvistamiseksi riitatilanteissa. MiniVerso 
on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunnan jäsen auttaa lapsia itse löy-
tämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerson tavoiteena on luoda edellytykset lasten aidolle osallisuudelle 
riitatilanteissa. Kasvattajien sovittelevan työotteen myötä tavoitteena on edistää lasten osallisuutta ja elä-
mäntaitoja. Lasta ei leimata vaan kunnioitetaan ja kuunnellaan oman riitansa ja sen ratkaisun asiantuntijana.  

VERSO-ohjelman mentoritoiminta käynnistyi vuonna 2018. Mentoritoiminta on alueellista, ryhmämuotoista 
vertaismentorointia, jolla pyritään vahvistamaan restoratiivisen toimintakulttuurin juurtumista sovittelutoi-
mintaa toteuttavissa yksiköissä. Mentoritoiminnalla tuetaan kokemusasiantuntijuuden jakamista sekä koros-
tetaan lasten ja nuorten osallisuutta toiminnan ylläpidossa ja kehittämisessä. 
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VERSO-ohjelma tukee varhaiskasvatussuunnitelman ja koulujen opetussuunnitelmien arvopohjan toteutu-
mista lapsen oikeuksien ja ihmiseksi kasvamisen osalta. VERSO-ohjelma tuo varhaiskasvatuksen ja opetuksen 
kentälle käytäntöjä, joissa toteutuu kestävän kehityksen elämäntapa ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Kasvattaja ja opettaja oppii tukemaan lasten kasvua ihmisyyteen, jota 
kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. VERSO-oh-
jelma tuo toimintakulttuuriin muutosta, mikä ilmenee yhteisön jäsenten tavassa suhtautua itseensä, muihin 
ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tahdossa toimia oikein. 

VERSO-ohjelman lähtökohdista ja käytännöistä löytyy kattavasti lisää tietoa ohjelman kotisivulla: 
https://sovittelu.com/vertaissovittelu/  

 

Verso-toimintaan:
* Oppilaita 

vertaissovi.elijoiksi
* Aikuisia Verso-toiminnan 

ohjaajiksi
* Henkilökuntaa ja oppilaita 

vertaissovi.elun 
hyödyntäjiksi

MiniVerso-toimintaan:
* Varhaiskasvatuksen 

henkilöstöä 
restora=ivisiksi kohtaajiksi 

ja sovi.elijoiksi
* Henkilökuntaa ja lapsia 
sovi.elun hyödyntäjiksi

RESTO-toimintaan:
* Varhaiskasvatus- ja 

opetus kentän 
henkilöstöä 

restora=ivisiksi kohtaajiksi 
ja sovi.elijoiksi

Mentori-toimintaan:
* Varhaiskasvatus- ja 

opetus kentän 
henkilöstöä VERSO-

ohjelman käynnistämän 
toiminnan ylläpitäjiksi ja 

kehi.äjiksi omalla 
alueellaan.

VERSO-ohjelma koulu1aa
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2 KOHTI EHEYTTÄVÄN JA KORJAAVAN KOHTAAMISEN 
TOIMINTAKULTTUURIA 

Suomalaisen varhaiskasvatus- ja opetuskentän sovittelutoiminta kiinnittyy suomalaisen yhteiskunnan yhä 
laajenevaan sovitteluperheeseen. Oppimisyhteisöissä opittu ja omaksuttu sovittelun taito kantaa läpi elämän 

ja voi parhaimmillaan ni-
voutua ammatilliseen osaa-
miseen myös myöhemmällä 
iällä. VERSO-ohjelma työn-
tekijät kuulevat yhä useam-
min tarinoita siitä, miten 
koulussa vertaissovitteli-
jana toiminut oppilas on 
myöhemmällä iällä hyödyn-
tänyt konfliktinhallintatai-
tojaan työyhteisöissään tai 
työtehtävissään. Suomalai-
seen sovitteluperheeseen 
kuluu paitsi lakisääteisiä so-
vittelutoimintoja, kuten 
tuomioistuin sovittelu ja ri-

kos- ja riita-asioiden sovittelu, myös erilaisten yhteisöjen ja ammattiryhmien toimintakulttuuriin kiinnittyviä 
sovittelun osa-alueita, kuten työyhteisösovittelu, naapuruussovittelu ja katusovittelu. Vuosien 2020-2021 ai-
kana on jo pilotoitu mm. maa- ja metsätaloustilojen sukupolven vaihdokseen liittyvää sovittelutyötä sekä 
urheiluseurojen ”SporttiVerso”-toimintaa, jossa nuoret urheilijat tukevat VERSO-ohjelmasta tutulla vertais-
sovittelulla oman ikäryhmänsä hyvinvointia myös vapaa-ajan harrastustoiminnassa. On selvää, että varhais-
kasvatusyksiköissä ja kouluissa nyt kasvava sukupolvi tulee yhä useammin osallistumaan tavalla tai toisella 
yhteiskunnan sovittelutoimintaan myös koulutaipaleen jälkeen. Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelun 
taito vahvistaa osaltaan yhteiskunnan sosiaalista pääomaa ja eritasoisten konfliktien käsittelyn osaamista. 

Tammikuussa 2022 julkaistiin kansainvälisen restoratiivisen oikeuden asian-
tuntijaryhmän yhteisteos restoratiivisesta oikeudesta lasten oikeuksien näkö-
kulmasta. VERSO-ohjelmaa ja suomalaisten koulujen restoratiivista lähesty-
mistapaa avaavassa luvussa FT Maija Gellin nostaa keskiöön lasten ja nuorten 
osallisuuden. Restoratiivisen lähestymistavan lähtökohtana on tunnustaa 
lapsi ja lapsuus itseisarvona sinänsä ilman lasta leimaavaa tai syrjäyttävää 
kohtelua. Lasten oikeuksien näkökulmasta restoratiivisissa prosesseissa to-
teutuvat lapsen oikeudet tulla kuulluksi, tulla arvostetuksi riippumatta lapsen 
positiosta käsiteltävään tilanteeseen, ja oikeus saada osallistua itseään kos-
kevaan päätöksentekoon ja ratkaisuihin. Lapset ja nuoret eivät opi käyttä-
mään oikeuksiaan tyhjiössä ja siksi varhaiskasvatus- ja kouluyhteisöt voivat 
toimia arvokkaina areenoina sekä oikeuksien että velvollisuuksien ja vastuun-
oton harjoitteluun. VERSO-ohjelman tuottamat restoratiiviset menetelmät, 

kuten sovittelu ja restoratiiviset piirit tuovat konkreettisia työvälineitä näiden taitojen edistämiseen. 

VERSO-ohjelman vuoden 2021 tilastoraportti kuvaa hyvin ohjelman tuottaman toiminnan tuloksia myös las-
ten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Säännöllinen arviointitiedon keruu kentältä tuottaa nyt entistä 
pidemmältä ajalta vertailevaa tietoa toiminnan tuloksellisuudesta ja kehityssuunnista sekä restoratiivisen 
toimintakulttuurin nivoutumisesta osaksi oppimisyhteisöjen arjen toimintaa. 
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3 VERSO-OHJELMAN AVUSTUS JA TAVOITTEET  

VERSO-ohjelman tavoitteena on käynnistää sovittelutoimintaa varhaiskasvatusyksiköissä, kouluissa ja oppi-
laitoksissa. Varhaiskasvatus- ja opetuskentän sovittelun ja restoratiivista toimintakulttuuria tuetaan koulu-
tusten, tiedottamisen ja mentoritoiminnan avulla. Lisäksi ohjelma vahvistaa läheisesti varhaiskasvatus- ja 
kouluyhteisöihin liittyvien tahojen sovittelevan työotteen käyttöä kouluttamalla harrasteryhmien ohjaajia, 
koulun yhteydessä toimivien nuorisotilojen ohjaajia ja oppilaitosten asuntoloiden ohjaajia sekä tiedottamalla 
lasten ja nuorten huoltajia. 

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee edelleen VERSO-oh-
jelman tuottamaa varhaiskasvatus- ja opetusyhteisöjen sovittelutoimintaa. STEAn jakamaa Veikkausvaroihin 
pohjaavaa tukea ohjelma on saanut vuoden 2016 alusta alkaen. Aiemmin VERSO-ohjelma on saanut Sosiaali- 
ja terveysministeriön raha-automaattivaroista (RAY) suunnattua tukea vuosina 2008-2015 ja vuosina 2006-
2007 tukea toimintaan myönsi Opetusministeriö.  

Alueellisesti toimintaa tukevat myös yhteistyötahoina toimivat varhaiskasvatusyksiköt, koulut ja oppilaitok-
set sekä myös hankkeet, joista keskeisiä ovat kuntien omat päiväkotien ja koulujen hyvinvointia lisäävät hank-
keet, koulukohtaiset projektit sekä yliopistot. 

VERSO-ohjelman toiminnan tavoitteet vuonna 2021 olivat: 

1. Oppilaiden riitojen, koetun kiusaamisen ja mielipahan puheeksi ottaminen, vertaissovitteluun oh-
jaaminen ja käsittely mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, yhteisön omaksuman restoratiivisen 
vertaissovittelun toimintamallin mukaisesti. 

2. Kouluyhteisön arjessa havaittujen haastavien konfliktien käsittely aikuisjohtoisella sovittelulla sekä 
oppilaiden vuorovaikutustaitojen vahvistaminen restoratiivisilla menetelmillä opetustilanteissa. 

3. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten vuorovaikutustaitojen vahvistamien ja arjen riitojen kä-
sittely mahdollisimman varhaisessa vaiheessa restoratiivisilla menetelmillä MiniVerso -toiminta-
mallin mukaisesti 

4. Lasten oikeuksien ja osallisuuden vahvistaminen oman ikätasonsa mukaisesti niin, että lapset ja 
oppilaat oppivat hyödyntämään sovittelua riitojen ja kiusaamisen selvittelyssä, kokevat tulleensa 
kuulluksi ja voivat vaikuttaa yhdessä vertaistensa kansa siihen, miten erilaisia arjen konfliktitilan-
teita ratkaistaan. Toimintakulttuurin muutos sanktiokeskeisestä toiminnasta lasten ja nuorten ky-
vykkyyttä vahvistavaan ja syrjäytymistä ehkäisevään konfliktinhallintaan. 

5. Verso-ohjelman tuottaman toiminnan ylläpidon ja juurtumisen tukeminen. 

VERSO-ohjelma on valtakunnallinen hanke, joka tarjoaa koulutusta ja tukea koko maan alueella. VERSO-oh-
jelmassa toimi vuonna 2021 yhteensä kymmenen päätoimista kouluttajaa. Lisäksi hyödynsimme alueellisesti 
muutamia ns. keikkakouluttajia kiireisimpinä koulutuskuukausina. Ohjausryhmä, johon kuuluu 22 varhaiskas-
vatus- ja opetuskentän ammattilaista, kokoontui kaksi kertaa ja oppilaiden ohjausryhmä tapasi myös kaksi 
kertaa etänä. 



 

 

VERSO-ohjelma | Tilastoraportti 2021 
Suomen sovittelufoorumi ry | Finlands Forum för Medling | Finnish Forum for Mediation | www.sovittelu.com  
Facebook: VERSO - sovittelu | Instagram: verso_sovittelu 
 

8 

4 TILASTOINNIN TULOKSET 

Jatkuva arviointi ja palautteen kerääminen kentän toiminnasta on keskeinen osa VERSO-ohjelman toiminnan 
kehittämistä. Vuosien varrella VERSO-ohjelman käynnistämää toimintaa on tutkittu sekä VERSO-ohjelman 
henkilöstön toimesta että ulkopuolisena arviointina. STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) tu-
kee toimintaa Veikkauksen tuotoilla ja osaltaan edellyttää tarkkaa tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvi-
ointia. STEA ohjeiden mukaisesti toiminnasta kerätään paitsi laadullista palaute- ja arviointitietoa myös mää-
rällistä tilastotietoa. Tämä tilastoraportti ei ole tutkimus vaan toimii yhteenvetona kerätystä datasta. 

Tämä raportti avaa vuoden 2021 aikana ja keväällä 2022 kerättyä tietoa vuonna 2021 toteutuneesta toimin-
nasta eri lähtökohdista. Tilastointi kohdentuu neljään eri toimintamuotoon. Ensinnäkin tilastointi antaa tie-
toa Verso-toiminnasta, jolla tarkoitetaan vertaissovittelijoiksi koulutettujen oppilaiden ja heitä ohjaavien 
henkilökunnan jäsenten tuottamaa vertaissovittelutoimintaa kouluilla tai oppilaitoksilla. Lisäksi Verso-toi-
minnasta kerätään tietoa myös vertaissovittelussa osapuolina olleilta oppilailta. Toiseksi tilastoinnilla kerä-
tään tietoa MiniVerso-toiminnasta, jolla tarkoitetaan varhaiskasvatusyksiköissä sovitteluun ja restoratiivi-
seen työotteeseen koulutettujen henkilökunnan jäsenten toimintaa ja lasten kokemuksia sovittelusta. Kol-
manneksi tilastoinnilla kartoitetaan restoratiivisen sovittelun syventävän Resto-koulutuksen saaneiden var-
haiskasvatusyksikköjen ja koulujen henkilökunnan jäsenten toteuttamaa aikuisjohtoista sovittelua ja resto-
ratiivista työotetta. Ensimmäistä kertaa keväällä 2022 kysyttiin myös aikuisjohtoisessa sovittelussa olleiden 
osapuolten kokemuksia sovittelusta. Neljäntenä toimintamuotona avataan tietoa Mentoritoiminnasta, jossa 
koulutetut vapaaehtoiset vertaismentorit niin varhaiskasvatuksen kuin koulunkin puolelta muodostavat itse-
ohjautuvia alueellisia mentoriryhmiä. Ryhmistä saadulla tuella mentorit aktivoivat ja kehittävät sovittelutoi-
mintaa omassa yksikössään sekä yhteistyön kautta myös muissa lähialueen yksiköissä. 

VERSO-ohjelman kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen lapset ja henkilökunta, peruskoulujen ja toisen as-
teen oppilaitosten oppilaat ja opiskelijat sekä henkilökunta sekä lasten ja oppilaiden huoltajat. Tilastokeskuk-
sen koulutuksen järjestäjärekisterin ja oppilaitosrekisterin tietojen mukaan peruskoulujen määrä väheni 
edelleen. Tietojen mukaan vuoden 2021 lopussa oli toiminnassa 689 aktiivista koulutuksen järjestäjää ja 3 
049 oppilaitosta, joissa opiskeli noin 1,79 miljoonaa opiskelijaa. Peruskouluja oli toiminnassa 2 085 kappa-
letta, joista vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja oli 22,49 prosenttia (469 kpl). Vuonna 2021 peruskou-
luissa opiskeli 547 300 oppilasta. Yhtenäiskoulujen osuus peruskouluista on kymmenessä vuodessa kasvanut 
9 prosenttiyksikköä. Vastaavassa ajassa alakoulujen osuus on vähentynyt 7 prosenttiyksiköllä ja yläkoulujen 
osuus 2 prosenttiyksiköllä. Peruskouluasteen erityiskouluja oli toiminnassa 60 ja niissä oli 3 500 oppilasta. 
(https://www.stat.fi/til/kjarj/2021/kjarj_2021_2022-02-18_tie_001_fi.html) Varhaiskasvatuksen yksiköiden 
määrästä ei edelleenkään löydy tilastotietoa, mutta THL:n tuoreimman tietojen mukaan vuonna 2020 var-
haiskasvatukseen osallistui kaikkiaan 245 255. Määrä vastaa noin 77 prosenttia 1–6-vuotiaista lapsista.  
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4.1 TOTEUTUNEET SOVITTELUTOIMINNAN KOULUTUKSET 

 

VERSO-ohjelmassa edellä mainitut kasvatus- ja opinahjot henkilöstöineen, lapsineen ja oppilaineen ymmär-
retään niin sanotuiksi loppukohderyhmiksi, joita tavoitetaan VERSO-ohjelman kouluttamien restoratiivisen 
lähestymistavan ja sovittelun toimijoiden toiminnan kautta. Sovittelun toimijoilla tarkoitetaan varhaiskasva-
tusyksiköissä MiniVerso-koulutuksen käyneitä sovittelua toteuttavia aikuisia, kouluihin ja oppilaitoksiin 
Verso-koulutettuja vapaaehtoisina toimivia vertaissovittelijoita (oppilaita), vertaissovittelutoiminnan ohjaa-
jia sekä Resto-koulutuksen käyneitä aikuisia sovitteluosaajia (aikuissovittelijoita). 

4.1.1 Koulutustapahtumat peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 

 

Kuvio 1. Verso-toimintaan peruskouluilla ja toisen asteen oppilaitoksilla koulutettujen yksiköiden määrän kehitys 

Verso-toiminta käynnistyi koulutuksin vuonna 2001. Kuvio 1. kuvaa Verso-toimintaan koulutettujen yksiköi-
den määrän kehitystä. Ennen vuotta 2006 ei tarkkoja tilastoja kerätty, joten tieto alkuvuosilta on viitteellinen. 
Vuosien myötä myös tilastodatan keruu ja raportointi on tarkentunut ja monipuolistunut. Vuoden 2021 päät-
tyessä Verso-toiminta oli VERSO-ohjelman koulutuksin käynnistetty yhteensä 882 peruskouluyksikössä tai 
toisen asteen yksikössä. Korona-aika on hidastanut uusien yksiköiden kouluttamista verrattuna aiempiin vuo-
siin, jolloin uusia yksiköitä koulutettiin vajaan 70 yksikön vuositahdilla. 
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Kuvio 2. Uusien koulutettujen yksiköiden kouluasteet vuosittain 

Koulutettujen yksiköiden kouluasteita tarkasteltaessa (kuvio 2.) voidaan havaita aiemmin mainittu kehitys, 
jossa ala- ja yläkouluja yhdistetään yhtenäiskouluiksi, sillä yhtenäiskoulujen osuus VERSO-ohjelman koulut-
tamista yksiköistä on pysynyt suurena. Viimeisen vuoden aikana voidaan nähdä myös toisen asteen yksiköi-
den aktivoitumista Verso-toimintaan aiempien hiljaisten vuosien jälkeen. Syventävissä Resto-koulutuksissa 
on edelleen aktiivisesti osallistujia kaikilta kouluasteilta.  

Vuonna 2021 VERSO-ohjelman Verso-toiminnan koulutusten määrät pysyivät kutakuinkin vuoden 2020 ta-
solla. Koronan vaikutukset kouluissa ja oppilaitoksissa ovat näkyneet mm. siten, että osassa koulutettuja yk-
siköitä ei toimintaa ole voitu tai haluttu pyörittää. Kuitenkin ylläpitävien koulutusten määrät ovat pysyneet 
edellisvuosien tasolla. Toiminnan käynnistävien koulutusten määrät ovat laskeneet noin puoleen koronaa 
edeltävästä ajasta. Peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa Verso-toimintaa käynnistettiin ja ylläpide-
tiin vuonna 2021 yhteensä 120 yksikössä yhteensä 240 koulutustapahtumassa, joihin osallistui yhteensä 4815 
osallistujaa. Verso-toiminnan uusina yksikköinä käynnisti 32 koulua. Resto-koulutukseen osallistuttiin yh-
teensä 166 eri yksiköstä. Yksiköllä tarkoitetaan peruskoulua tai toisen asteen oppilaitoksen yksikköä. 

 

Kuvio 3. VERSO-ohjelman koulutustapahtumat peruskouluilla ja toisen asteen oppilaitoksilla vuosina 2017-2021 

Kuviossa 3. on nähtävissä Verso-toiminnan käynnistävien koulutusten pysyneen edellisvuoden tasolla. Ko-
rona-ajan vaikutukset ovat näkyneet mm. käynnistävien koulutusten määrän laskuna. Toisaalta toimintaa 
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ylläpitävien koulutusten määrä on jopa hieman kasvanut edellisistä vuosista. Monet Verso-toiminnan jo 
aiemmin käynnistäneet yksiköt ovat onnistuneet ylläpitämään toimintaa koronan vaikutuksista huolimatta 
ja nähneet sen tärkeäksi osaksi yhteisön toimintaa, vaikka toteuttaminen on paikoin vaatinutkin erityisjärjes-
telyitä oppilaiden kohtaamisen rajoitusten vuoksi. 

Toimintaa ylläpitävät koulutukset toteutuvat useimmiten 1-2 vuoden kuluttua Verso-toiminnan käynnistä-
misestä. Ylläpitokoulutuksissa koulutetaan pääsääntöisesti lisää Verso-toiminnan toteuttajia eli vertaissovit-
telijoita ja Verso-aikuisia koulun tarpeisiin. Lisäksi ylläpitokoulutuksissa päivitetään koko henkilökunnan so-
vittelutietoja. Vuonna 2021 toteutui yhteensä 57 oppilaille suunnattua ja 35 toimintaa ohjaaville aikuisille 
suunnattua ylläpitävää koulutusta. Koko henkilökunnan päivityksiä pidettiin 31. 

Verso-toimintaa ylläpidetään ja kehitetään myös henkilökunnan syventävillä restoratiivisen lähestymistavan 
ja sovittelun Resto-koulutuksilla, joiden määrä ja kysyntä on lisääntynyt koko ajan viimeisen viiden vuoden 
aikana. Syventävä Resto-koulutus on suunnattu Verso-toimintaa ylläpitävien yksiköiden henkilökunnan jäse-
nille. Koulutus antaa vahvat valmiudet sovittelutoiminnan tukemiseen omalla koululla ja lisäksi osallistujat 
oppivat restoratiivisen sovitteluprosessin ohjaamisen ja sanoituksen. Näin Verso-toimintaa voidaan tarvitta-
essa täydentää koulun henkilökunnan sovitteluosaamisella. Resto-koulutus toteutuu 5 lähipäivän kokonai-
suutena. Syventäviä Resto-koulutuksia toteutui vuonna 2021 yhteensä 19 kappaletta. 

Verso-toiminnan käynnistävien koulutusten määrät ovat pysyneet korona-ajan melko samoina. Verso-toi-
minta käynnistyy kolmen koulutuksen toteutuksella. Pienet yksiköt koulutetaan usein useamman koulun yh-
teisissä koulutuskokonaisuuksissa. Käynnistävään henkilökunnan koulutukseen osallistuu pääsääntöisesti 
koko koulun henkilöstö. Koulutuksessa annetaan perustiedot vertaissovittelutoiminnasta, pohditaan yhdessä 
koulun konflikteja ja tarkastellaan sitä, mihin tilanteisiin ja miten vertaissovittelu toimii. Näitä toimintaa käyn-
nistäviä henkilökunnan koulutuksia vuonna 2021 toteutui 30. Käynnistävä oppilaskoulutus antaa valitulle op-
pilasryhmälle (n. 20 oppilasta/yksikkö) tiedot ja taidot toimia vertaissovittelijana. Vuonna 2021 uusia vertais-
sovittelijoita koulutettiin 29 koulutuksessa. Käynnistävä ohjaajien koulutus puolestaan antaa valituille henki-
lökunnan jäsenille (3-8 hlöä) valmiudet Verso-toiminnan käytännön ohjaamiseen ja tukemiseen koululla. 
Vuoden 2021 aikana verso-ohjaajia koulutettiin 26 käynnistävässä koulutuksessa. Kaikista Verson käynnistä-
vistä ja ylläpitävistä koulutuksista 57,5 % toteutui etätoteutuksena. 

Uutena pylväänä kuviossa 3. näkyy Verso-toiminnan käynnistyksen arviointi-tapaamiset. Nämä eivät ole var-
sinaisesti koulutuksia vaan niillä pyritään tukemaan Verso-toimintaa käynnistäviä yksiköitä toiminnan alku-
vaiheessa. Käynnistyksen arviointi-tapaamiset aloitettiin kokeiluna vuonna 2020 ja ne vakiintuivat osaksi toi-
minnan käynnistystä vuonna 2021. Käynnistävän koulutuksen yhteydessä Verso-toimintaa ohjaavien aikuis-
ten kanssa n. kolmen kuukauden päähän sovittavan tapaaminen tai puhelun tavoitteena on käydä yhdessä 
läpi toiminnan onnistumisia ja haasteita. Keskusteluun on luotu keskustelurunko, joka toimii pohjana läpi-
käytäville asioille, mutta tarkoituksena on vastata yksikön tarpeisiin ja tukea heitä toiminnan kehittämisessä. 
Tarve tälle tukimuodolle on syntynyt siitä ymmärryksestä, että yksiköt tarvitsevat eniten tukea juuri toimin-
nan alkuvaiheessa. Vuonna 2021 näitä käynnistyksen arviointipuheluita tai -tapaamisia toteutui yhteensä 22 
kappaletta. Luvussa 3.7 avataan tarkemmin käynnistyksen arviointitapaamisten tuloksia. 
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Kuvio 4. Verso-koulutuksiin osallistuneiden määrät koulutuksittain vuonna 2017-2021 

Kuvio 4. avaa koulutuksiin osallistuneiden määriä. Verso-toiminnan koulutustilaisuuksiin osallistui vuonna 
2021 yhteensä 4815 henkilöä, joista oli 1857 oppilaita ja 3029 aikuisia, pääosin koulujen ja oppilaitosten hen-
kilökuntaa. Kuvio 4 avaa osallistujien määrät koulutuksittain. Vertaissovitteluun liittyviin koulutuksiin, joita 
ovat kuviossa esitetyt käynnistävät koulutukset sekä ylläpitävät koulutukset, osallistui yhteensä 3474 henki-
löä. Henkilökunnan jäseniä syventävään sovitteluosaamiseen Resto-koulutuksella koulutettiin 374 henkilöä. 
Lisäksi muihin koulutuksiin sekä tapahtumiin osallistui yhteensä 967 henkilöä. 

 

 

Kuvio 5. Lasten ja aikuisten osuus Verson koulutuksiin osallistujista vuosina 2017-2021. 

Verso-toiminnan tärkein kohderyhmä ovat koulujen oppilaat. Koulun henkilökunnan rooli toiminnassa on 
omalta osaltaan tukea lasten tekemää vertaissovittelutoimintaa ja lasten oman toimintakulttuurin kehitty-
mistä restoratiiviseen suuntaan. Kuviosta 5. nähdään Verso-toiminnan koulutuksiin osallistuneiden lasten ja 
aikuisten lukumääriä vuosina 2017-2021. Määrät vaihtelevat jonkin verran, mutta suhteellisesti koulutuksiin 
osallistuu noin 40% lapsia ja 60% aikuisia. Tämä selittyy vuosien aikana kertyneellä havainnolla siitä, että 
toiminnan käynnistymiseksi ja ylläpitämiseksi yksi keskeinen tekijä on koko yksikön henkilökunnan koulutta-
minen. Koulutuksessa henkilöstö saa ymmärryksen siitä, mitä Verso-toiminnalla tavoitellaan ja mitä 
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jokaiselta yhteisön jäseneltä odotetaan, jotta sovittelutoiminta voi tulla osaksi yksikön toimintakulttuuria. 
Kun yhteisön aikuiset ymmärtävät restoratiivisuuden lähtökohdat ja tärkeät elementit, mahdollistuu lasten 
mukaan ottaminen ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. 

4.1.2 Koulutustapahtumat varhaiskasvatusyksiköissä 

MiniVerso-toiminnan koulutukset varhaiskasvatukseen käynnistyivät vuonna 2011. Vuoden 2021 loppuun 
mennessä oli toimintaan koulutettu yhteensä 1837 varhaiskasvatusyksikköä. Varhaiskasvatusyksiköillä tar-
koitetaan päiväkoteja, ryhmäperhepäivähoitoa ja perhepäivähoitoa. 

 

Kuvio 6. MiniVerso-toimintaan koulutettujen varhaiskasvatusyksiköiden määrän kehitys 2011-2021 

Kuvio 6. kuvaa koulutettujen varhaiskasvatusyksikköjen määrän kehitystä. Varhaiskasvatuskentällä Mini-
Verso-toimintaa käynnistettiin ja ylläpidettiin vuonna 2021 yhteensä 138 varhaiskasvatusyksikössä, 108 kou-
lutustapahtumassa, joihin osallistui yhteensä 4621 henkilöstön jäsentä, opiskelijaa ja lasta. Yhteen koulutus-
tapahtumaan voi osallistua henkilöstöä ja lapsia useasta eri varhaiskasvatusyksiköistä. Korona-aika on vai-
kuttanut koulutusmääriin alentavasti verrattuna aikaan ennen koronaa. 
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Kuvio 7. MiniVerso-toiminnan käynnistävät koulutustapahtumat vuosina 2019-2021. 

Kuvio 7. avaa MiniVerso-toiminnan käynnistävien koulutusten määriä vuosina 2019-2021. MiniVerso-toi-
minta käynnistyy varhaiskasvatusyksiköissä henkilökunnan koulutuksella, jossa avataan sovittelevan ja res-
toratiivisen lähestymistavan lähtökohtia ja opitaan hyödyntämään sovittelutoimintaa osana varhaiskasvatuk-
sen arkea. Käynnistäviä henkilökunnan koulutuksia toteutui vuonna 2021 39 kpl. Käynnistäviä lasten koulu-
tustapahtumia vuonna 2021 toteutui 34. Koulutuksissa kohdattiin 200 lapsiryhmää. Käynnistävä lasten kou-
lutus on nukketeatterin keinoin toteutettu koulutus varhaiskasvatusyksikön lapsille. Koulutuksessa lapset 
harjoittelevat sovittelua osallistavan nukketeatterin ja leikin keinoin. Koulutuksen kautta lapset pääsevät tu-
tustumaan sovitteluun ja tapaan, miten ristiriitoja voidaan sopia, niin että leikit kaverin kanssa voivat jatkua. 
Tavoitteena on, että riidan sattuessa, he itse pyytäisivät aktiivisesti sovitteluapua koulutetulta henkilökunnan 
jäseneltä.  

Vuonna 2021 ylläpitokoulutuksia toteutui 20. Ylläpitokoulutuksia tilaavat yleensä kunnat, joissa MiniVerso 
on koulutettu kunnan koko varhaiskasvatukseen. Ylläpitokoulutukset toimivat pääosin uusien henkilökunnan 
jäsenten koulutuksina. Ylläpitokoulutuksia on vuonna 2021 koulutettu aiempia vuosia paljon enemmän. Yl-
läpitokoulutusten kysynnän määrän nousu kertoo, että yhteisöt kokevat tärkeänä ylläpitää ja juurruttaa Mi-
niVerso-sovittelutoimintaa koulutetuissa kunnissa ja yksiköissä.  

Muita MiniVerson toteuttamia koulutuksia ja tilaisuuksia toteutui yhteensä 15 kpl. Kasvatusalan opiskelijoi-
den koulutusten määrä oli 10.  Koulutusten tavoitteena on antaa opiskelijoille työelämään valmiuksia koh-
data lasten ja nuorten konfliktitilanteita ja edistää heidän toimijuutta, vaikutusmahdollisuuksia sekä elämän-
taitoja. Koulutus antaa pohjaa tuleville kasvattajille luottaa lasten asiantuntijuuteen ristiriitatilanteissa sekä 
auttaa näkemään riidan omistajuuden uudessa valossa. Esihenkilöiden koulutuksia toteutettiin 2 kertaa ja 
huoltajia informoitiin sovittelutoiminnasta 3 tilaisuudessa. Huve eli huoltajaversossa saatellaan huoltajat so-
vittelun äärelle. Tavoitteena on yhdistää perheiden, varhaiskasvatuksen ja koulun käytäntöjä konfliktin käsit-
telyssä tukemaan toinen toisiaan. Näihin muihin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä 319 henkilöä. 
Suurin osa MiniVerson toteuttamista koulutuksista vuonna 2021 järjestettiin etänä eli yhteensä 85%. 
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Kuvio 8. MiniVerso-toiminnan käynnistäviin koulutuksiin osallistuneiden määrät vuosina 2019- 2021. 

Kuviossa 8. avataan MiniVerso koulutuksiin osallistuneiden ja muutoksen määriä vuosina 2019-2021. Mini-
Verso-toiminnan koulutukset painottuvat varhaiskasvatusyksiköissä toteutuviin koulutuksiin. Koulutukset on 
suunnattu yksiköiden koko henkilökunnalle ja esihenkilöille, sekä lapsille. Joinakin vuosina henkilökunnan 
koulutusten osallistujien kokonaismäärää kasvattaa perhepäivähoitajien osallistuminen, kukin hoitaja laske-
taan yhtenä varhaiskasvatusyksikkönä. Vertailussa vuosina 2019-2021 nähdään muutoksia vuonna 2020, joka 
oli koronapandemia aikaa. Lasten määrä putosi vuonna 2020 huimasti muihin vuosiin verrattuna, koska kou-
lutuksia peruttiin eikä lasten koulutusta ollut vielä tarjolla etänä. Vuonna 2021 lasten koulutustilaisuuksia 
ryhdyttiin pitämään etänä, tämä mahdollisti osallistujamäärän nousun verrattuna vuoden 2020 osallistuja-
määrään lähemmäs normaalia lasten vuosittaista osallistujamäärää. Lapsia MiniVerson käynnistävissä kou-
lutuksissa vuonna 2021 oli 2872, mikä oli 64% kaikista osallistuneista. Vuonna 2020 lapsia koulutettiin 846. 
Osallistuja määristä nähdään, että koulutettujen lasten määrä on vuonna 2019 ja 2021 suurempi kuin koulu-
tettujen henkilökunnan jäsenten. Vuonna 2021 MiniVerso-toiminnan käynnistäviin koulutuksiin osallistui yh-
teensä 897 henkilökunnan jäsentä, mikä oli 20% kaikista MiniVerso koulutuksiin osallistuneista. 

4.1.3 Syventävät Resto-koulutukset 

Koulujen ja oppilaitosten sekä päiväkotien henkilökunnalle suunnatun syventävän restoratiivisen lähestymis-
tavan ja sovittelun eli Resto-koulutuksen on vuoden 2021 loppuun mennessä käynyt yhteensä 2063 aikuista. 
Osallistujat ovat olleet mm. luokanopettajia, aineenopettajia, rehtoreita, apulaisrehtoreita, erityisopettajia, 
koulunkäyntiohjaajia, opinto-ohjaajia, koulutuspäällikköjä, uraohjaajia, nuorisotyöntekijöitä, kuraattoreita, 
opiskelutoiminnan koordinaattoreita, asumisenohjaajia, terveydenhoitajia ja psykologeja sekä päiväkotien 
puolelta mm. päiväkodin johtajia, lastentarhanopettajia, lähihoitajia, iltapäiväkerhon ohjaajia sekä esiopet-
tajia.  
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Kuviot 9 ja 10. RESTO-koulutusten lukumäärä sekä osallistujamäärä vuosittain vuodesta 2010 vuoteen 2021 

Kuvioissa 9. ja 10. esitetään Resto-koulutusten määrät ja osallistuneiden määrät vuositasolla. Koulutus antaa 
valmiudet toimia sovittelijana ja sovittelun asiantuntijana ja tukijana omalla opinahjolla sekä tietotaidon res-
toratiivisten yhteistoimintamenetelmien, kuten restoratiivisten piirien hyödyntämiseen omassa työssä. Kou-
lutusten määrä ja osallistujamäärä on kasvanut vuosittain. Vuonna 2021 Resto-koulutuksen kävi 374 henki-
löä, joka on suurin vuosittainen määrä Resto-koulutusten historiassa.  

 

 

Kuvio 11. Resto-koulutuksen käyneiden henkilöiden lukumäärän kehitys vuoden 2021 loppuun mennessä 
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Kuvio 11. kuvaa RESTO-koulutukseen osallistuneiden määrän kehitystä ja osoittaa toisaalta myös koulutuk-
sen kysynnän kasvavan kehityksen. VERSO-ohjelman kouluttajista neljä henkilöä huolehtii koulutusten vetä-
misestä ja koulutuksia toteutuu eri puolilla maata yhteistyössä yliopistojen, kesäyliopistojen, kuntien opetus- 
ja varhaiskasvatustoimien kanssa sekä alueellisten hankkeiden osana. 
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4.2 SOVITTELUTOIMINNAN VUOSITILASTOT PERUSKOULUILTA 
JA TOISEN ASTEEN OPPILAITOKSILTA 

VERSO-ohjelman käynnistämään sovittelutoimintaan liittyvän tilastodatan keruulla kartoitetaan peruskou-
luilta ja toisen asteen oppilaitoksilta vertaissovittelutoiminnan tunnuslukuja sekä vertaissovittelijoiden ja ver-
taissovittelua ohjaavien aikuisten näkemyksiä toiminnasta. 

4.2.1 Vertaissovittelua kuvaavat tilastotiedot 

Vertaissovittelu-toimintaan liittyvän vuositilaston sähköinen kysely lähetettiin tammikuussa 2022 Google 
Forms -kyselynä kaikille vuosina 2020-2021 koulutuksissa kohdatuille yksiköille. Näitä oli yhteensä 162. Ky-
selyn vastaamisajaksi annettiin 3 viikkoa. Määräajassa kyselylomake palautui 53 koululta (=33% kyselyn saa-
neista kouluista). Seuraavassa vuoden 2021 kyselyn tilastotietoja on verrattu aiempien vuosien vastaaviin 
tietoihin. 

 

Kuvio 12. Vastanneiden koulujen määrät kouluasteittain vuonna 2019 

Kuvio 12. kuvaa vastauksen antaneiden koulujen kouluasteita. Vertaissovittelun tilastotietoja antoi määrä-
ajassa yhteensä 53 koulua. Näistä 39 oli alakouluja, 3 yläkoulua, 10 yhtenäiskoulua ja yksi 2. asteen yksikkö. 

Verso-toimintaan koulutetaan vapaaehtoisia vertaissovittelijoita yleensä 20 oppilasta koulua kohden ja va-
paaehtoisiksi Verso-toimintaa ohjaaviksi aikuisiksi 3-8 henkilökunnan jäsentä koulua kohden. Vertaissovitte-
lijat työskentelevät pareittain ja useimmiten sovittelussa konfliktin osapuolena on kaksi henkilöä.  
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Kuvio 13. Vertaissovittelijoiden ja ohjaavien Verso-aikuisten määrien keskiarvot vastanneilla kouluilla vuosina 2017-
2021 (N=vastanneiden koulujen määrä) 

Kuvio 13. avaa Verso-toiminnan toimijoiden määriä vuosina 2017-2021. Käynnistävän koulutuksen jälkeen 
vertaissovittelijoiden määrä näyttää vakiintuvan 15-18 vertaissovittelijaan koulua kohden ja Verso-toimintaa 
ohjaavien aikuisten määrä noin 4 henkilökunnan jäseneen koulua kohden. 

 

 

Kuvio 14. Soviteltujen tapausten määrien keskiarvot vuosina 2017-2021 (N=vastanneiden koulujen määrä) 

Soviteltujen tapausten määrien keskiarvoa kuvataan kuviossa 14. Keskiarvo voidaan nähdä kuitenkin vain 
vertailulukuna, sillä soviteltujen tapausten määrän vaihtelu kyselyyn vastanneissa kouluissa on huomattavan 
suurta. Esimerkiksi vuonna 2021 vaihtelu oli välillä 0-55 soviteltua tapausta vuodessa ja mediaani 13 ta-
pausta, kun kaikkien tapausten keskiarvo vuonna 2021 oli 15,5 soviteltua tapausta. Kuviosta on havaittavissa, 
että yhtenäiskouluissa oli sovittelussa ollut eniten tapauksia ja vastaavasti yläkouluissa on soviteltu vähem-
män, alakoulujen soviteltujen tapausten määrän astetuessa näiden välille. Sovittelutoiminta nivoutuu osaksi 
kunkin koulun ympäristöä ja toimintakulttuuria, joten soviteltujen tapausten määrät eivät sinänsä osoita toi-
minnan tehokkuutta tai tehottomuutta. Koulujen koossa, ilmapiirissä ja koetussa turvallisuudessa on vaihte-
lua mikä vaikuttaa sovittelutarpeeseen. Jokainen soviteltu tapaus on konfliktin osapuolille kuitenkin 
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merkittävä mahdollisuus, joka parhaimmillaan toimii syrjäytymistä estävänä ja mielipahaa korjaavana koke-
muksena. 

 

 

Kuvio 15. Versossa soviteltujen tapausten tapauskohtaiset luonteet otannan yksiköissä vuosina 2017-2021 (N=vastan-
neiden koulujen määrä) 

Kuviossa 15 kuvataan soviteltujen tapausten luonteita. Fyysisiksi luonnehditut tilanteet, kuten kiinnipitämi-
nen, töniminen, läpsiminen ja etuilu sekä sanalliset tilanteet, kuten haukkuminen, nimittely, selän takana 
puhuminen, juoruilu, ikävien viestin välittäminen, ovat olleet vuosien saatossa tyypillisiä vertaissovittelussa 
soviteltuja tapauksia. Vuoden 2021 osalta sanallisiksi luonnehdittujen tapausten määrä on ollut selkeästi taas 
nousussa, mikä voi heijastella yleisesti yhteiskunnassa esiintyvää vihapuheen ja jyrkän kielenkäytön lisäänty-
mistä. VERSO-ohjelma ohjaa puuttumaan arjen konflikteihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja usein 
juuri fyysisten ja verbaalisten tapahtumien kautta onnistutaan havaitsemaan mahdollinen loukkaantuminen 
ja mielenpahoittuminen, mikä voidaan vertaissovittelussa välittömästi purkaa. Näin voidaan estää konfliktin 
eskaloitumista. Omaisuuteen kohdistuvia tilanteita ovat tyypillisesti toisen tavaran luvaton lainaaminen tai 
ottaminen, piilottaminen, heittely tai tärvely. Eristämistilanteissa joku oppilas jätetään ryhmän ulkopuolelle, 
ei oteta leikkiin tai peliin mukaan tai osoitetaan muilla tavoin, että hän ei ole tervetullut porukkaan. Pakotta-
misissa on usein kyse siitä, että vaaditaan toista tekemään jotain vastoin tahtoaan. Kaikkia näitä tilanteita on 
onnistuttu vertaissovittelussakin purkamaan ja ratkaisemaan. Aikuisten Verso-toiminnan ohjaajien rooli on 
kaikissa tilanteissa tärkeä, jolloin tapauskohtaisesti yhdessä sovittelijoiden kanssa voidaan arvioida sitä, mikä 
menettely juuri kyseiseen tapaukseen olisi sopivin. 
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Kuvio 16. Vertaissovittelussa syntyneet sopimukset ja niiden pitäminen vuosina 2017-2021 (N=vastanneiden koulujen 
määrä) 

Kuviossa 16. avataan tuloksia sovittelussa syntyneistä sopimuksista ja niiden pitämisestä. Yhtenä sovittelu-
toiminnan vaikuttavuutta kuvaavana mittarina voidaan pitää sopimusten syntyä ja niiden pitämistä. Vertais-
sovittelussa osapuolet tekevät kirjallisen sopimuksen, joka jää koulun Verso-toimintaa ohjaavalle aikuiselle 
arkistoon. Sopimuslomakkeeseen merkitään myös seuranta ja seurannan tulos. Vuosien 2017-2021 tulosten 
mukaan tilastokyselyyn vastaajat raportoivat, että 96-97% vertaissovitteluista oli johtanut sopimukseen. Seu-
rannan osalta vuositasolla tuloksissa nähdään hajontaa. Vaihtelua voidaan selittää osittain sillä, että koulut 
itse ratkaisevat, millaisia tilanteita vertaissovitteluun ohjataan. Mitä rohkeammin vertaissovitteluun ohja-
taan haasteellisempiakin tilanteita ja annetaan oppilaille mahdollisuus ensin itse yrittää tilannetta selvittää 
ja ratkaista, sitä enemmän vaihtelua saattaa esiintyä sopimuksista kiinnipitämisessä. Verso-toiminnan käy-
tännön mukaisesti tapaus, joka ei johda vertaissovittelussa pitävään sopimukseen, ohjataan aina Verso-toi-
mintaa ohjaavien aikuisten toimesta muuhun tarkoituksenmukaiseen menettelyyn, kuten aikuisjohtoiseen 
sovitteluun tai opiskeluhuoltoryhmän hoidettavaksi. Vertaissovittelu ei siis aina johda sopimuksen tai sopi-
muksen pitämiseen vaan nostaa toisinaan esiin kyseisen tilanteen kohdalla tarpeen ohjata tapaus koulun 
muihin tukitoimiin. 

4.2.2 Aikuisjohtoista sovittelua kuvaavat tilastotiedot 

VERSO-ohjelman kouluttaman aikuisjohtoisen sovitteluntoiminnan tuloksia kartoitetaan Google Forms-kyse-
lyllä, joka lähetetään vuosittain tammikuussa viimeisen kahden vuoden aikana Resto-koulutukseen osallistu-
neille henkilöille. Kyselyssä kartoitetaan aikuisjohtoista sovittelutoimintaa 12 monivalintakysymyksen ja yh-
den avoimen kysymyksen avulla. Osaan monivalinnoista saa antaa useamman vastausvaihtoehdon. Kyselyn 
vastaamiseen annetaan aikaa 3 viikkoa. Vuotta 2021 koskeva kysely lähetettiin yhteensä 620 Resto-koulu-
tuksen käyneelle, joista 96 henkilöä vastasi kyselyyn. Vastausprosentiksi muodostui 16,3%. Vastaajat työs-
kentelivät varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 
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Kuvio 17. Reston vuositilastokyselyyn vuonna 2021 vastanneiden kouluaste. 

Resto-koulutus rakentuu kolmesta osiosta, joissa ensimmäisessä opitaan restoratiivisten menetelmien hyö-
dyntäminen oman ryhmän ja luokan oppilaiden kanssa työskennellessä. Tavoitteena on restoratiivisten pii-
rien (circles) ja menetelmien avulla harjoitella ja harjaannuttaa oppilaita osallisuuteen ja yhteiseen toiminaan 
ryhmätilanteissa niin, että rohkaistutaan ilmaisemaan omia ajatuksia, tunteita ja tarpeita. Restoratiiviset pii-
rit kuten puhepiirit (PUPI), paripiirit (PAPI) ja oivalluspiirit (OIVA) toimivat arjen opetustilanteissa sekä ennal-
taehkäisevästi kun ryhmän yhteistoimintaa vahvistetaan ja tilannekohtaisesti kun orastavia jännitteitä pure-
taan. Piirissä tapahtuva yhteistoiminta luo pohjaa konfliktien käsittelylle, kun jo luokkatilanteessa on opittu 
työskentelemään kasvokkain ja keskustellen sekä omaa ja ryhmän toimintaa reflektoiden. 

 

Kuvio 18. Restoratiivisten menetelmien hyödyntäminen omassa työssä vuosina 2017-2021 (N=vastaajien määrä) 

Kuvio 18. kuvaa vastaajien näkemystä siitä, kuinka usein he koulutuksessa oppimiaan menetelmiä ovat 
omassa työssään hyödyntäneet. Vuosivertailussa on nähtävissä, että suurimmalle osalle koulutuksessa opitut 
menetelmät tulevat osaksi arjen työkaluja ja niitä hyödynnetään vähintäänkin kuukausittain. Vuosina 2020 
ja 2021 niiden vastaajien osuus on kasvanut, jotka ilmoittavat, etteivät ole hyödyntäneet restoratiivisia me-
netelmiä lainkaan. Kentältä kuultujen kommenttien perusteella suuri osa tästä kasvusta on selitettävissä ko-
rona-pandemian vaikutuksella koko koulun toimintaan ja ryhmien työskentelyyn. 
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Resto-koulutuksen toisessa osiossa osallistujat oppivat restoratiivisen sovittelun prosessin ja kolmannessa 
osiossa sovittelutaitoja sovelletaan haastaviinkin tilanteisiin esimerkiksi oppilaan ja opettajan välillä. Osallis-
tujat hyödyntävät sovittelua arjen tilanteissa välittömästi tai eri tasoisesti järjestetyissä sovitteluistunnoissa. 
Lähtökohtana on restoratiivisen sovitteluprosessin arvot kunnioittavasta kohtaamisesta ja syyttämättä työs-
kentelystä, tilanteen asiantuntijuuden säilyttämisestä osapuolilla sekä ratkaisujen yhteisestä etsimisestä niin, 
että osapuolet nähdään aktiivisina oman konfliktinsa omistajina ja ratkaisijoina. 

 

Kuvio 19. Restoratiivisen sovitteluprosessin hyödyntäminen omassa työssä vuosina 2017-2021 (N=vastaajien määrä) 

Kuvio 19 avaa sovitteluprosessin hyödyntämisen yleisyyttä koulutukseen osallistujien työssä. Vuosivertailua 
tarkasteltaessa on havaittavissa, että sovittelun taitoa on käytetty harvemmin päivittäisessä ja viikoittaisessa 
käytössä. Kuukausittain sovittelua käyttävien osuus on hieman kasvanut ja ei sovittelua lainkaan käyttävien 
osuus on jatkanut kasvuaan. Tässäkin näkyvät pandemian vaikutukset yksikköjen arkeen. Lapsia on pidetty 
enemmän erillään ja mm. kouluista on kerrottu, että oppilaiden välisiä riitoja on huomattavasti vähemmän, 
kun työskentely ja välitunnit ovat toteutuneet monessa koulussa pienemmissä ryhmissä. Toisaalta kentältä 
on kuultu jo vuoden 2021 lopulla, että kun rajoitustoimia on purettu, on lasten välisten konfliktien määrätkin 
alkaneet kasvaa, joka varmasti lisää myös kaikenlaisen sovittelun tarvetta jatkossa. 

 

Kuvio 20. Aikuisjohtoisessa sovittelussa osapuolina olleet otannan mukaan vuosina 2017-2021 (N=vastaajien määrä) 
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Kuvio 20 tarkastelee aikuisjohtoisessa sovittelussa olleita osapuolia. Asiaa kysyttiin monivalinnassa, jossa vas-
taajat saivat valita useita vaihtoehtoja, sen mukaan kenen välisiä tilanteita he olivat sovitelleet. Vuoden 2021 
otannan 96 vastaajasta 67 antoi vastauksen tähän monivalintaan ja heistä 90% raportoi sovitelleensa oppi-
laiden välisiä tilanteita. Näiden lisäksi oppilaan ja henkilö-
kunnan jäsenen välistä konfliktia kertoi sovitelleensa 7% 
vastauksen antaneista. Vastaajista 6% ilmoitti sovitelleensa 
myös tilanteissa, joissa osapuolina olivat oppilaat, henkilö-
kunnan jäsenet ja huoltajat. Tilanteita, joissa oli pelkästään 
henkilökunnan jäseniä ilmoitti sovitelleensa 15% vastaa-
jista. Vuositasoja tarkasteltaessa voidaan todeta, että sovit-
telua hyödynnetään pääsääntöisesti oppilaiden välisten 
konfliktien ratkaisuun. Merkittävää on, että myös henkilös-
tön välisiä tilanteita ratkotaan sovittelun keinoin.  

 

 

Kuvio 21. Aikuisjohtoisessa sovittelussa soviteltujen konfliktien luonteet vuosina 2017-2021 (N=vastanneiden määrä) 

Kuvio 21 kuvaa aikuisjohtoisessa sovittelussa soviteltujen konfliktien luonteita. Kuten edellisessä monivalin-
nassa, tähänkin kysymykseen vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja sen mukaan mitä olivat sovitelleet. 
Edellisvuosien tapaan vuonna 2021 oli soviteltu eniten sanallisia konflikteja, sillä 91% vastaajista kertoi sovi-
telleensa tapauksia, joissa oli kyse sanallisesta häirinnästä tai toisen mielen pahoittamisesta. 46% sovitel-
leista vastaajista kertoi sovitelleensa myös fyysistä häirintää vuonna 2021. Lisäksi 70% vuoden 2021 vastaa-
jista oli sovittelut tapauksia, joissa oli kyse väärin ymmärtämisestä tai väärin tulkinnasta. Vuoden 2021 vas-
taajista 10 % ilmoitti sovitelleensa myös omaisuuteen kohdistuneita tilanteita, 12 % eristämistä ja 12 % kas-
vatukseen ja oppimiseen liittyviä näkemyseroja. Pakottamista oli sovitellut yksi vastaajista ja vaihtoehdon 
muu oli valinnut yksi vastaaja. Vuosivertailussa nähdään, että painotukset pysyvät samanlaisina vuodesta 
toiseen, vaikka vuosivaihtelua soviteltujen tapausluonteiden sisällä jonkin verran tapahtuu. 
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Kuviot 22 ja 23. Sopimusten syntyminen sovittelussa ja sovittelujen seurannan tulos otannan vastaajien ilmoittamana 
vuoden 2021 osalta 

Kuvio 22 osoittaa, että vuoden 2021 kyselyyn vastanneista sovittelua hyödyntäneestä 67 henkilöistä 52% oli 
sitä mieltä, että aikuisjohtoisessa sovittelussa syntyi sopimus aina, vastaajista 48% valitsi vaihtoehdon usein. 
Kukaan vastaajista ei valinnut vaihtoehtoa harvoin tai ei lainkaan. Kuvio 23 kuvaa seurannan tuloksia ja vas-
tauksia saatiin tähänkin kysymykseen 67 vastaajalta vuonna 2021. Kysymykseen vastanneista 33% ilmoitti, 
että seurannassa oli todettu sopimuksen pitäneen aina. Vastaajista 66% kertoi sopimuksen pitäneen usein. 
Yksi vastaajista kertoi sopimusten pitäneen seurannassa harvoin. 

 

Kuviot 24 ja 25. Sopimusten syntyminen ja sovittelujen seurannan tulos Reston vuositilastokyselyssä vuosina 2017-
2021 

Kun tilannetta tarkastellaan viiden vuoden vertailulla kyselyyn vuosina 2017-2021 vastanneiden osalta voi-
daan havaita, että vuositasolla kokemukset pysyvät melko samanlaisina. Aikuisjohtoisissa sovitteluissa sopi-
muksia syntyy ja niitä pidetään pääsääntöisesti aina tai usein (kuviot 24 ja 25). Kappaleessa 3.5.1 on tarkas-
teltu aikuisjohtoisen sovittelun osapuolten kokemuksia. Siellä kaikki kyselyyn vastanneet osapuolina sovitte-
lussa olleet olivat joko täysin tai melko paljon samaa mieltä väitteen ”sovittelussa syntyi sopimus riitaamme” 
kanssa. 

Sovittelutoiminnan lisäksi kartoitettiin kyselyllä RESTO-koulutuksen merkitystä vastaajan omaan työhön ja 
työotteeseen. Kyselyssä tarkasteltiin restoratiivisen työotteen vaikutusta ryhmän kanssa työskentelyyn ja 
ryhmän ryhmäytymiseen, kuulluksi tulemisen kokemuksiin ja vuorovaikutukseen. Vuoden 2021 kyselyyn vas-
tanneiden näkemyksiä avataan usealla kuviolla, joissa mukana on kaikkien 96 vastaajan näkemykset, vaikka 
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18 vastaajaa on ilmoittanut, että he eivät ole käyttäneet restoratiivisia menetelmiä ja 28 vastaajaa on ilmoit-
tanut, ettei ole käyttänyt sovittelua lainkaan. 

 

Kuvio 26. RESTO-koulutuksen käyneiden näkemyksiä restoratiivisuuden merkityksestä omassa työssä vuonna 2021 

Kuvio 26. avaa vastanneiden näkemystä restoratiivisen lähestymistavan merkityksestä. Vastaajista 79% koki 
restoratiivisen lähestymistavan tukevan omaa työtä paljon tai melko paljon. Muissa kuvion kysymyksissä 60-
70% vastaajista koki restoratiivisten menetelmien vahvistaneen kuulluksi tulemista ja vuorovaikutusta sekä 
tukeneet ryhmän ryhmäytymistä paljon tai melko paljon. Ei lainkaan vastauksen antaneita on vähemmän 
kuin heitä, jotka ovat vastanneet kuviossa 18, etteivät ole hyödyntäneet restoratiivisia menetelmiä työssään. 
Nämäkin vastaajat ovat kokeneet saaneensa jotain lisää oman ryhmän kanssa työskentelyyn, vaikka eivät 
varsinaisesti restoratiivisia menetelmiä olekaan käyttäneet ryhmän kanssa. 

 

Kuvio 27. Vastausten painottuminen kysymyksessä restoratiivisen sovittelun tärkeydestä vuosina 2017-2021 (N=vas-
taajien määrä) 
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Kuvio 27. esittää vuosina 2017-2021 vastauksia antaneiden näkemyksiä siitä, miksi restoratiivinen sovittelu 
on tärkeää. Tähän monivalintaan vastaajat saivat valita kahdeksasta annetusta vaihtoehdosta kolme 
mielestään tärkeintä vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen valinnat painottuivat niin, että tärkeimmäksi vuoden 2021 
vastauksissa nousi vaihtoehto, että sovittelussa etsitään ratkaisuja eikä anneta rangaistuksia (vastaajista 
75% valitsi tämän vaihtoehdon). Seuraaviksi tärkeimmiksi nousivat vaihtoehdot sovittelussa käsitellään 
tunteita ja tarpeita (59% vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon) ja jokainen saa kertoa oman tarinansa (53% 
vastaajista valitsi tämän vaihtoehdon). Vastaajista 47% piti tärkeänä sitä, ettei osapuolia ei syyllistetä tai 
leimata. Vastaajista 29% valitsi tärkeäksi vaihtoehdon, jossa todetaan, että sovittelussa kaikki konfliktin 
osapuolet saavat osallistua. Vastaajista 26% piti tärkeänä osapuolten omien ratkaisujen tukemista. Samoin 
Vastaajista 17% piti tärkeänä sitä, että restoratiivisessa sovittelussa luotetaan osapuolten kantavan vastuuta 
omasta lupauksestaan ja 5% vastaajista valitsi kohdan voin itse havaita sopimuksen pitämisen ja 
käyttäytymisen muutoksen. 

 

 

Kuvio 28. Vastausten painottuminen kysymyksessä restoratiivisen lähestymistavan tärkeydestä vuosina 2017-2021 
(N=Vastaajien määrä) 

Kuviolla 28. avataan RESTO-koulutukseen osallistuneen vastaajien näkemyksiä siitä, miksi restoratiivinen lä-
hestymistapa on tärkeää. Tähän monivalintaan vastaajat saivat valita kahdeksasta annetusta vaihtoehdosta 
kolme mielestään tärkeintä vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen valinnat painottuivat niin, että tärkeimmäksi koettiin 
se, että restoratiivisessa lähestymistavassa tunteiden ja tarpeiden käsittely lisää ymmärrystä (81% vastaajista 
valitsi tämän vaihtoehdon) sekä se, että yhdessä puhumalla asiat saadaan hoidettua (65% vastaajista valitsi 
tämän vaihtoehdon). 47% vastaajista piti lisäksi tärkeänä sitä, että restoratiivisessa lähestymistavassa arjen 
konfliktit nähdään oppimistilanteina. 32% valitsi tärkeäksi vaihtoehdon, jonka mukaan voi työskennellä 
ketään roolittamatta ja syyttämättä. 29% vastaajista vastaajista valitsi tärkeäksi vaihtoehdon, jossa 
todetaan, että restoratiivisessa lähestymistavassa läsnäolo vahvistuu. Vaihtoehdot yhteistoiminnallisuus 
vahvistaa oppimista ja luotan oppilaiden toimijuuteen saivat molemmat 21%:n vastaajista maininnan. 
Vaihtoehdon mallinnan sitä mitä opetan tai ohjaan valitsi tärkeäksi 7% vastaajista. 

Erityisesti tässä kysymyksessä vastaukset noudattavat hyvin samaa kaavaa vuodesta toiseen. Tästä voidaan 
nähdä, että restoratiivisen lähestymistavan merkitys kiteytyy kolmeen keskeiseen merkitykseen: tunteiden 
ja tarpeiden käsittelyn merkitys eri arjen tilanteissa korostuu, yhdessä puhuminen ratkoo asioita eli 
puhumisen kulttuurin merkitys sekä arjen konfliktit voidaan hyvin nähdä oppimistilanteina. 
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4.3 VERSO-TOIMINNAN PALAUTTEET PERUSKOULUILTA JA 
TOISEN ASTEEN OPPILAITOKSILTA 

Kouluilla ja oppilaitoksilla toteutettavasta Verso-toiminnasta kerätään säännöllisesti palautteita VERSO-oh-
jelman kouluttamilta vapaaehtoistoimijoilta eli vertaissovittelijoilta ja Verso-toimintaa yksikössä ohjaavilta 
Verso-aikuisilta. Seuraavassa kertyneiden palautteiden yhteenveto. Merkittävää on huomioida, että edelli-
sissä luvussa 3.2 kuvatut tilastotiedot sovittelutoimijoiden määristä, sovittelujen tapausten luonteista ja 
määristä sekä syntyneiden sopimusten määristä kuvaavat osaltaan toimintaa ja toimivat siten myös vapaa-
ehtoistoiminnan tuloksellisuuden mittareina. 

4.3.1 Toiminnan palautteet vertaissovittelijoilta ja Verso-ohjaajilta 

Verso-toiminnan palaute kerätään jo jonkin aikaa toimintaa toteuttaneiden yksiköiden oppilailta ja henkilö-
kunnalta. Toiminnan palautteen sisältöä kehitettiin vuoden 2021 aikana ja kysymykset ja tiedonkeruutapa 
uudistettiin. Vuoden 2021 toimintaa koskien palautetta kerättiin Verson ylläpitävien koulutusten yhteydessä 
otantana syksyllä 2021. Vastaajina toimivat sekä oppilaat että henkilökunnan jäsenet. Vastaajista osa oli ak-
tiivisesti mukana Verso-toiminnassa ja osa ei. Kysely toteutettiin osittain paperilomakkeilla ja osittain sähköi-
senä Google Forms -kyselynä. 

 

Kuvio 29. Vuoden 2021 toiminnan palaute-kyselyyn vastaajien suhde Verso-toimintaan (N=vastaajien määrä) 

Kyselyyn saatiin vastauksia 18 Verso-toiminnan ylläpitävän koulutuksen yhteydessä yhteensä 351 vastaajalta. 
Vastaajista 299 oli oppilaita ja 52 aikuisia. Oppilaista 9 ja aikuisista 19 eivät olleet Verso-toimijoita (vertais-
sovittelija tai Verso-aikuinen) eli yhteensä 8% vastaajista. Vastanneista 83% oli Verso-oppilaita ja 9% Verso-
aikuisia (kuvio 29.). 

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien näkemyksiä toiminnan vaikutuksesta omassa koulussa. Toiminnan palaute-
kyselyn kysymykset kartoittavat vastaajien kokemuksia Verso-toiminnan vaikutuksista mm. koulun toiminta-
kulttuuriin. Kysymykset on laadittu siten, että ne omalta osaltaan antavat tietoa myös VERSO-ohjelman ta-
voitteisiin liittyen. 
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Kuvio 30. Verso-toiminnan tunnettuus omassa yksikössä eri toimijoiden mielestä (N=kunkin vastaajaryhmän vastaus-
määrä) 

Kuviosta 30 nähdään, että vastaajien kokemukset ovat melko yhtenäisiä sen suhteen, että Verso-toiminta 
tunnetaan koululla hyvin tai melko hyvin. Kaikista vastaajista 96% oli tätä mieltä. Vastaajista 4% oli sitä mieltä, 
että Verso tunnetaan huonosti. Kukaan ei valinnut ”ei lainkaan”-vaihtoehtoa. Yksiköt ovat onnistuneet toi-
minnan käynnistymisen yhteydessä ja sen jälkeen tiedottamaan toiminnasta laajasti ja tekemään toimintaa 
näkyväksi. Huomioitavaa on se, että oppilaiden mielestä Verso tunnettuus omalla koululla on parempi kuin 
aikuisten mielestä. 

 

Kuvio 31. Oppilaiden ja aikuisten vastaajien näkemykset miten Versoa on opittu käyttämään riitojen sopimisen työka-
luna (N=vastaajaryhmän vastaajien määrä) 

Kaikista 351 vastaajasta 94% oli sitä mieltä, että vertaissovittelua on opittu käyttämään riitojen sopimisessa 
hyvin tai melko hyvin. Kaikista vastaajista 6% oli sitä mieltä, että Versoa oli opittu käyttämään huonosti. Ku-
kaan ei vastannut kysymykseen ”ei lainkaan”. Kuviosta 31. näkee jälleen, että oppilaiden mielestä Versoa on 
opittu käyttämään paremmin, kuin aikuisten mielestä.  
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Kuvio 32. Oppilaiden ja aikuisten vastaajien näkemykset siitä, kuinka hyvin oppilaita kuunnellaan koulussa riitatilan-
teissa (N=vastaajaryhmän vastaajien määrä) 

Kyselyssä kaikista 351 vastaajasta 99% oli sitä mieltä, että riitatilanteissa omassa koulussa kuunnellaan lasten 
mielipiteitä hyvin tai melko hyvin. Vain 1% (=viisi vastaajaa) oli sitä mieltä, että riitatilanteissa oppilaiden 
mielipiteitä kuunnellaan huonosti. Yhtään ”ei lainkaan” -vastausta ei tullut. Kun erotellaan vastaukset oppi-
laiden ja aikuisten vastauksiin nähdään kuviosta 32. jälleen, että oppilaiden kokemukset ovat parempia kuin 
aikuisten.  

 

Kuvio 33. Oppilaiden ja aikuisten vastaajien näkemykset siitä, kuinka usein riidat ohjataan Versoon (N=vastaajaryh-
män vastaajien määrä) 

Kun tarkastellaan vastaajien mielipiteitä siitä, kuinka usein syntyneet riitatilanteet ohjataan käsiteltäväksi 
vertaissovitteluun, huomataan kuviosta 33., että Verson käyttö on melko aktiivista. Vastauksissa on enem-
män hajontaa, kuin aiemmissa kysymyksissä. Oppilaiden vastauksista (N=299) havaitaan, että 74% koki riito-
jen ohjautuvan Versoon käsiteltäviksi aina tai usein. Aikuisista vastaajista (N=52) näin kokivat vajaa puolet 
(46%). Asiaa voi tarkastella eri näkökulmista ja aikuisten vastauksissa vaikuttaa varmasti heidän laajempi nä-
kemys eri tasoisiin riitatilanteisiin koulussa. Nämä tilanteet eivät välttämättä näy oppilaille, joka voi vaikuttaa 
kokemukseen riitojen ohjaamisesta Versoon.  
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Kuvio 34. Oppilaiden kokemus siitä, haluaisiko selvittää omaa riitaansa Versossa (N=vastanneiden oppilaiden määrä) 

Kuviosta 34. nähdään, että vastanneiden oppilaiden joukosta 40% me-
nisi hyvin mielellään selvittämään omaa riitaansa Versoon. Melko mie-
lellään Versoon menisi 48% vastaajista. 9% vastaajista koki, ettei menisi 
kovin mielellään ja 3% ei menisi lainkaan Versoon omaa riitaansa sel-
vittämään. Vastaajista 97% oli itse Verso-oppilaita ja 3% ei itse ole mu-
kana Verso-toiminnassa. Vastaukset antavat näkemystä siitä, että suu-
rin osa kokee Verson niin hyvänä toimintamuotona, että olisi itse val-
mis menemään vertaissovitteluun, jos olisi riidan osapuolena.  

 

  

Kuviot 35 ja 36. Vastaajien kokemuksia siitä, kuinka paljon Verso-toiminta opettaa hyödyllisiä taitoja elämää varten ja 
lisää turvallisuutta omassa koulussa (N=vastaajien määrä) 

Vastaajilta kysyttiin näkemyksiä Verso-toiminnan opettamien 
asioiden hyödyllisyydestä sekä toiminnan turvallisuutta lisää-
västä vaikutuksesta. Kuvioissa 35. ja 36. oppilaiden ja aikuisten 
vastaajien näkemykset on eroteltu erikseen. Molempien vas-
taajaryhmien valtaosa oli sitä mieltä, että Verso-toiminta opet-
taa paljon tai melko paljon hyödyllisiä taitoja omaa elämää var-
ten (97% kaikista vastaajista) ja että Verso-toiminta lisää pal-
jon tai melko paljon turvallisuutta omassa koulussa (94% kai-
kista vastaajista). Kun kysymyksiä tarkastellaan siitä 
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näkökulmasta, miten oppilaiden ja aikuisten vastaukset eroavat toisistaan nähdään, että vaikka oppilaat ko-
kevat Verso-toiminnan opettavan hieman vähemmän hyödyllisiä taitoja, kokevat he sen vaikutuksen turval-
lisuuteen olevan suurempi kuin mitä aikuiset kokevat. 

 

Kuvio 37. Vastaajien näkemyksiä siitä, miksi sovittelutoiminta on tärkeää (N=vastaajien määrä) 

Kuvio 37. avaa erikseen oppilaiden ja aikuisten valinnat kysymykseen 
Miksi sovittelu on mielestäsi tärkeää. Jokainen vastaaja sai valita seit-
semän väittämän joukosta itselleen kolme tärkeintä asiaa. Oppilaiden 
valinnoissa ylivoimaisesti tärkeimpänä pidettiin sitä, että sovittelussa 
riidat ratkaistaan yhdessä niin, ettei ketään syytellä. Tämän vaihtoeh-
don valitsi 80% kaikista vastanneista oppilaista. Aikuisista 48% piti tätä 
kolmen tärkeimmän asian joukossa olevana. Seuraavaksi eniten valin-
toja oppilaiden vastauksissa oli vaihtoehdolle sovittelussa oppilaat 

pääsevät auttamaan toisiaan, jonka valitsi 51% oppilasvastaajista. Aikuisten vastauksissa tärkeimpinä pidet-
tiin vaihtoehtoja sovittelussa opitaan ratkaisemaan riidat yhdessä keskustellen (71% vastaajista) ja sovitte-
lussa opitaan keskustelemaan erilaisten ihmisten kanssa (62% vastaajista). 

Aikuiset näyttävät vastauksissaan painottavan oppimisen nä-
kökulmaa sekä keskustelun ja erilaisten ihmisten kohtaamisen 
taitoja. Oppilaat kokivat sovittelun ehkä käytännönläheisem-
min ja näkemykset painottuivat tilanteiden ratkaisuun ilman 
syyllisten hakemista sekä muiden auttamiseen. 
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4.4 MINIVERSO-TOIMINNAN PALAUTTEET 
VARHAISKASVATUKSEN YKSIKÖIDEN HENKILÖSTÖLTÄ 

MiniVerso-toiminnan palautteita kerättiin henkilöstöltä otantana koulutusten jälkeen vuonna 2021. Palaute-
kysely lähetettiin Google Forms -linkin kautta 352:lle MiniVerso-toimintaa yhteisössään toteuttaneelle hen-
kilölle. Määräajan loppuun mennessä MiniVerso- koulutuksen saaneilta henkilöstön jäseniltä oli vastauksia 
kertynyt 51 kappaletta. Vastausprosentti oli 14,49%. Koronapandemian aikana saatujen vastausten määrä 
on pienempi kuin aikaisempina vuosina. MiniVerso-toiminnan mukaisesti varhaiskasvatusyksikön henkilöstö 
käyttää aktiivisesti sovittelevaa työotetta arjen tilanteissa. Henkilökunnan jäsen tukee lapsia riitatilanteissa 
ja toimii sovittelijana. Palautekyselyn vastaukset kuvaavat henkilöstön näkemyksiä MiniVerso-toiminnasta 
omassa työssään ja yksikössään. 

  

Kuvio 38. Henkilöstön näkemyksiä kuinka usein lapset pyytävät aikuisen apua riitatilanteisiin vuonna 2021 (N=48 vas-
taajaa) 

Kuviossa 38. kyselyn vastaajista 87% kokivat, että lapset ovat pyytäneet aikuisen apua riitoihinsa päivittäin ja 
viikottain. 13% vastaajista koki, että lasten avun pyyntöjä riitojen sattuessa on kuukausittain tai ei lainkaan. 
Kun lapsi kokee turvalliseksi tavan, miten aikuinen auttaa ja tukee riitatilanteessa, on helpompi pyytää aikui-
sen apua kuin vältellä sopimista, jotta leikit pääsevät jatkumaan. 

 

 

Kuvio 39. Henkilöstön näkemyksiä sovittelutaitojen harjoittelusta leikin keinoin. (N=48 vastaajaa) 
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Mielestäni toimintatapa on hyvä menetelmä saada lapset kertomaan asioista. Lapsiryhmissä, jossa MiniVerso on aktiivisessa käytössä, lapset tulevat kertomaan ”ihan kaikesta,” missä kokevat tulleensa väärin kohdelluksi. 
- Päiväkodin johtaja 



 

 

VERSO-ohjelma | Tilastoraportti 2021 
Suomen sovittelufoorumi ry | Finlands Forum för Medling | Finnish Forum for Mediation | www.sovittelu.com  
Facebook: VERSO - sovittelu | Instagram: verso_sovittelu 
 

34 

Kuviossa 39. 72% vastaajista kokee, että sovittelutaitoja harjoitellaan lasten kanssa leikin keinoin päivittäin 
ja viikoittain, 28% kokee, että harjoittelua tapahtuu kuukausittain tai ei lainkaan. MiniVerson keskeinen aja-
tus on, että lasten kanssa harjoitellaan sekä leikitään sovittelua, jotta lapsilla on mahdollisuus oppia sovitte-
lutaitoja kavereiden kanssa. Lapsi oppii uusia asioita leikin kautta, vaikka se ei ole lapselle tietoinen oppimi-
sen väline, vaan tapa olla ja elää, sekä hahmottaa ympärillä olevaa maailmaa.  

 

  

Kuvio 40. Näkemykset kuinka usein lapset saavat sovittella omia riitojaan (N= 47 vastaajaa)  

Kuvion 40. mukaan vastaajista 94% oli sitä mieltä, että lapset saavat olla sovittelemassa omia riitojaan päi-
vittäin tai viikoittain ja 6% kokee näin tapahtuvan kuukausittain tai ei lainkaan. Lapsella on oikeus omien 
asioidensa käsittelyyn. On tärkeää, että lasta kuullaan ja hänen mielipiteensä huomioidaan myös riitatilan-
teissa.  
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Lapsista on hyvä ja kiva, kun saa kertoa mitä tapahtui. Kun selvittelevä aikuinen ei ole tilanteessa vihainen tai liian vaativa (esim. pakko pyytää anteeksi tms.) tilanne on turvallinen, mikä taas mahdollistaa oppimisen. Selvittelyn jälkeen lapset ovat iloisia ja kokevat onnistumista - kuten kasvattajatkin. 
- Kasvattaja 
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Kuvio 41 ja 42. (molemmissa N=47 vastaajaa) Näkemykset MiniVerso-toiminnan vastaavuudesta ennaltaehkäistä riito-
jen ja mielipahan kärjistymistä kiusaamiseksi ja kuinka usein ryhmässä käytetään osallistavia piirejä. 

Kuvion 41. mukaan 90% vastaajista on sitä mieltä, 
että MiniVerso- toiminta vastaa yhteisön tarpee-
seen ennaltaehkäistä riitojen ja mielipahan kärjis-
tymistä kiusaamiseksi, aina tai usein ja 10% on sitä 
mieltä, että MiniVerso vastaa tähän tarpeeseen 
harvoin tai ei lainkaan. Vasu 2018 luvussa 3.1. ku-
vataan, että varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaa-
mista, väkivaltaa eikä häirintää. Kiusaaminen tun-
nistetaan, siihen puututaan ja sitä ehkäistään tie-
toisesti ja suunnitelmallisesti osana toimintakult-
tuurin kehittämistä. Kuviossa 42. on vastaajien 
näkemystä siitä, kuinka usein ryhmässä käytetään 
osallistavia piirejä.  Vastauksista ilmenee että, 74% vastaajista kertoo hyödyntävänsä osallistavia piirejä päi-
vittäin tai viikoittain. 26% vastaajaa kokee käyttävänsä osallistavia piirejä vain kuukausittain tai ei lainkaan.  

4.4.1 MiniVerso toiminnan palautteet sovitteluissa olleilta lapsilta vuonna 2021 

Lasten kyselylomake lähetettiin sähköpostilla MiniVerso-toimintaan koulutettuihin varhaiskasvatusyksiköi-
hin. Henkilöstön jäsenet haastattelivat VERSO-ohjelman tuottaman kyselylomakkeen avulla 3-6 -vuotiaita 
lapsia, jotka olivat olleet sovitteluissa mukana. Kyselyyn osallistui vastaajia huikea määrä, paljon enemmän 
kuin koskaan aikaisempina vuosina. Kaikkiaan 922 lasta oli vastaamassa kyselyyn. 

   

Kuviot 43 ja 44. Lasten kokemuksia, ovatko he saaneet kertoa rauhassa oman tarinan riidasta (N=895 vastaajaa) ja 
keksivätkö he ratkaisun riitaan. (N=903 vastaajaa) 
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Kyselyyn osallistuneista lapsista 83% koki, että on saanut kertoa oman tarinansa riidasta, ja 17% lapsista koki, 
että eivät ole saaneet kertoa tarinaansa, tämä nähdään kuviossa 43. Vastauksista voidaan todeta, että lasten 
kuulluksi tuleminen ja kyvykkyyden kokeminen toteutuvat sovittelutilanteissa. Lisäksi kuviossa 44. 75% lap-
sista koki, keksineensä ratkaisun riitaan ja 25% koki että ei ollut ratkaisua keksinyt. Vasun 2018 luvun 3.1 
mukaan lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti.  

 

Kuivio 45 ja 46. Lasten näkemyksiä riitojen sovittelun oppimisesta kavereiden kanssa (N=722 vastaajaa) ja onko vas-
taaja sovitellut riitoja kotona tai jossain muualla kuin päiväkodissa (N=916 vastaajaa) 

Kuviossa 45 nähdään, että 82 % prosenttia kyselyyn osallistuneista lapsista koki oppineensa sovittelemaan 
riitoja kavereiden kanssa. Kyselyn mukaan opitut sovittelutaidot leviävät lasten mukana myös varhaiskasva-
tusyksikön ulkopuolelle. Kuvion 46 mukaan 76% kyselyyn osallistuneista lapsista ilmoitti sovitelleensa riitoja 
kotonaan tai jossain muualla kuin päiväkodissa.  

  

Kuvio 47 Lasten näkemyksiä sovittelun jälkeisistä tapahtumista. (N=229 vastaajaa). 

Kuviossa 47. lasten näkemyksiä siitä, mitä sovittelun jäl-
keen tapahtui. 93% vastanneista lapsista kertoi leikin jat-
kuneen sovittelun jälkeen tai, että riitoja ei ollut enää tul-
lut. Sopimisen jälkeen oli esim. halattu tai siitä oli jäänyt 
hyvä mieli. Lapsista 7% kertoi, että riitaa ei oltu saatu so-
vittua tai riitaa oli tullut uudestaan, osa ei osannut kertoa 
tai ei muistanut. Sovittelutaitojen karttuessa opitaan on-
gelmanratkaisutaitoja. 

 

82 %

18 %

Oletko oppinut sovittelemaan riitoja 
kavereiden kanssa?

Kyllä

Ei

76 %

24 %

Oletko sovittellut riitoja kotona tai jossain 
muualla kuin päiväkodissa?

Kyllä

Ei

82 %

2 % 5 %

11 %

Mitä sovi)elun jälkeen tapahtui? 

Leikit jatkui, halattiin,
hyvä mieli, pyydettiin
anteeksi
Ei saatu sovittua, tuli
riitaa uudestaan

En tiedä, en muista

Ei tullu enää riitoja,
mentiin syömään,
muut

Hyvin jatkuu elämä - riita selvis ja tuli hyvä olo 
- Lapsen kokemus sovittelusta 

Jatkettiin leikkiä, joka oli jäänyt kesken. 
Silloin mennään taas iloisena leikkimään. 

Ei oo tullu niin paljon riitoja. 
Lähettiin samaan leikkiin, sovittiin kaikki, ettei 

enää riidellä. 
Mie olin ilonen. 

Mietin miksi toinen teki niin. 
- Lasten mainintoja sovittelun jälkeisistä tapahtumista 

ja tunnelmista 



 

 

VERSO-ohjelma | Tilastoraportti 2021 
Suomen sovittelufoorumi ry | Finlands Forum för Medling | Finnish Forum for Mediation | www.sovittelu.com  
Facebook: VERSO - sovittelu | Instagram: verso_sovittelu 
 

37 

4.5 VERTAISSOVITTELUSSA JA AIKUISJOHTOISESSA 
SOVITTELUSSA OSAPUOLINA OLLEIDEN OPPILAIDEN 
KOKEMUKSIA 

Sekä vertaissovittelussa (Verso-sovittelu) että aikuisjohtoisessa sovit-
telussa (Resto-sovittelu) osapuolina olleilta kerättiin tietoa otantana 
keväällä 2022. Kyselylomake laadittiin väittämien muotoon, johon 
vastaajalla oli mahdollisuus antaa mielipiteensä asteikolla: Täysin sa-
maa mieltä - Melko paljon samaa mieltä - Melko paljon eri mieltä - 
Täysin eri mieltä. Väittämiä lomakkeessa oli 15 ja lopussa oli mahdol-
lisuus antaa avoimesti palautetta sovittelutoiminnasta erikseen. Tämä 
oli ensimmäinen kerta, kun aikuisjohtoisen sovittelun osapuolilta ky-
syttiin kokemuksia sovittelusta. Vertaissovittelun osapuolille kyselyä 

on toteutettu vuodesta 2018 alkaen.  

Kyselyn toteuttamispyyntö ohjeineen ja lomakkeineen lähetettiin vertaissovittelun osalta 17 eri koulun 
Verso-vastuulliselle aikuiselle, joiden kanssa oli tehty yhteistyötä vuoden 2021 aikana ja joiden tiedettiin ak-
tiivisesti toteuttavan Verso-toimintaa koulullaan. Määräaikaan mennessä saatiin vastauksia 5 eri koululta yh-
teensä 48 kpl. Resto-sovittelun osapuolille tarkoitettu samansisältöinen kysely lähetettiin yhteensä 120 kou-
lulle, joista oli osallistujia Resto-koulutukseen vuosina 2020-2021. Vastauksia saatiin kuudelta koululta yh-
teensä 22 kpl.  

  

Kuviot 48 ja 49. Kyselyyn vastanneiden sovittelun osapuolten luokka-asteet (N=vastaajien määrä) 

Vastaajia kertyi melko tasaisesti sekä ala- että yläluokilta. Eniten vastaajia oli alaluokkaisissa. Verso-sovittelun 
osapuolista (kuvio 48.) eniten vastauksia tuli 2-luokkalaisista yhteensä 14 kpl ja Resto-sovittelun osapuolista 
(kuvio 49.) eniten vastaajia oli 4- ja 5-luokilta 7 vastaajaa kummastakin. 

4.5.1 Aikuisjohtoisessa Resto-sovittelussa osapuolina olleiden kokemuksia vuoden 2022 
kyselystä 

Alla oleviin kuvioihin 50-52 on koottu aikuisjohtoisen Resto-sovittelun osapuolten vastausten prosenttiosuu-
det kysymyksittäin vuoden 2022 palautekyselystä. Kysymykset ja vastausvaihtoehdot olivat samoja, kuin ver-
taissovittelun osapuolille teetetyssä kyselyssä. 

7

14

8
7

6

0

3

1
2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1-LUOKKA 2-LUOKKA 3-LUOKKA 4-LUOKKA 5-LUOKKA 6-LUOKKA 7-LUOKKA 8-LUOKKA 9-LUOKKA

VERSO

Vastaajien luokka-aste
N=48=100%

2

0

1

7 7

2

3

0 0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

1-LUOKKA 2-LUOKKA 3-LUOKKA 4-LUOKKA 5-LUOKKA 6-LUOKKA 7-LUOKKA 8-LUOKKA 9-LUOKKA

RESTO

Vastaajien luokka-aste
N=22=100%

Joskus on hyvä, että 
aikuinen auttaa! 

- Sovittelussa ollut oppilas 7-lk 



 

 

VERSO-ohjelma | Tilastoraportti 2021 
Suomen sovittelufoorumi ry | Finlands Forum för Medling | Finnish Forum for Mediation | www.sovittelu.com  
Facebook: VERSO - sovittelu | Instagram: verso_sovittelu 
 

38 

 

 

 

Kvuiot 50, 51 ja 52. Aikuisjohtoisessa Resto-sovittelussa olleiden vastausten prosenttiosuudet kysymyksittäin (N=vas-
taajien määrä) 
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Kuvioita tarkasteltaessa näkyy paljon samankaltaisuutta vertaissovittelun osapuolten vastausten kanssa. Sil-
miin pistävää on, että kolmea kysymystä lukuun ottamatta vastaajat ovat olleet täysin tai melko paljon samaa 
mieltä väittämien kanssa. Ainoastaan yksi vastaajista koki olevansa melko paljon eri mieltä väittämän ”sovit-
telussa minua ei syytelty mistään” kanssa. Vastaajista 14% koki olevansa melko paljon tai täysin eri mieltä 
siitä, että oppilaat osaavat sovittelussa sopia riitoja keskenään. Vertaissovittelun osapuolista vain 6% koki 
olevansa melko paljon tai täysin eri mieltä väittämän kanssa. Samankaltaisuutta vertaissovittelun ja aikuis-
sovittelun osapuolten vastauksissa oli sopimuksen pitämistä koskevien väittämien kanssa. Lähtökohtaisesti 
vastaajat kokivat itse pitäneensä lupauksensa paremmin kuin toinen osapuoli. Kaiken kaikkiaan Resto-sovit-
telun osapuolina olleet kokivat sovittelutilanteen toimivana, puolueettomana ja turvallisena. Yli 80% vastan-
neista oli täysin samaa mieltä väitteen ”on hyvä, että koulussamme on sovittelutoimintaa” kanssa.  

4.5.2 Vertaissovittelussa osapuolina olleiden kokemuksia vuosilta 2018-2022 

Vertaissovittelussa osapuolina olleilta oppilailta on kerätty palautetta samanmuotoisesti vuodesta 2018 al-
kaen. Viiden vuoden aikana kyselyyn on vastannut yhteensä 364 esiopetuksessa olevaa tai perusopetuksen 
1-9-luokkalaista oppilasta.  

 

Kuvio 53. Vertaissovittelun osapuolten kyselyn vastaajien luokka-asteet 2018-2022 (N=vastaajien määrä) 

Kuviosta 53 nähdään vastausten jakautuminen eri luokka-asteiden kesken koko viiden vuoden ajalta. Alakou-
luikäisiltä vastauksia on enemmän kuin yläkouluikäisiltä, joka kuvastaa myös melko hyvin Verso-toiminnan 
jakautumista ala-, ylä- ja yhtenäiskoulujen välille.  

Seuraavilla kolmella kuviolla (kuviot 54-56) kuvataan vuosina 2018-2022 vertaissovittelun osapuolilta kerät-
tyjen vastausten jakautumista. Näiden viiden vuoden aikana kyselyä on toteutettu samoin kysymyksin yh-
teensä 364 vertaissovittelussa osapuolena olleelle oppilaalle tai esiopetuksessa olleelle lapselle. Kuvioissa on 
esitettynä kaikki osapuolille esitettyä 15 väittämää, joihin vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä – 
melko paljon samaa mieltä – melko paljon eri mieltä – täysin eri mieltä. Kyselyn otanta on toteutettu kunakin 
vuonna tammi-maaliskuun aikana. 
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Kuvio 54. Vertaissovittelun osapuolten kyselyn kysymysten 1-5 kaikki vastaukset ajalta 2018-2022 (N=vastaajien 
määrä) 

Kuviosta 54. nähdään, että vertaissovittelun osapuolten kyselyn 364 vastaajasta lähes 90% kertoo olevansa 
täysin samaa mieltä siitä, ettei vertaissovittelussa annettu rangaistuksia. Sovittelijoiden puolueettomuudesta 
täysin tai melko paljon samaa mieltä oli 94% vastaajista. Kysymyksessä 5. havaitaan vastaajista vain reilun 
60% kokeneen, ettei heitä syytelty sovittelutilanteessa ja 6% olleen täysin eri mieltä väitteen kanssa. 

 

Kuvio 55. Vertaissovittelun osapuolten kyselyn kysymysten 6-10 kaikki vastaukset ajalta 2018-2022 (N=vastaajien 
määrä) 

Kuvion 55. mukaan 95% vastaajista oli täysin tai melko paljon samaa mieltä väitteen ”vertaissovittelussa mi-
nua kuunneltiin” kanssa. Kuuntelun merkitystä korostetaan sovittelijoiden koulutuksessa ja on tärkeää, että 
osapuolina olleet kokevat tulleensa kuulluiksi. Kuvion xx kysymysten vastauksissa lähes kaikki vastaajat olivat 
samaa mieltä väitteiden ”myös toinen osapuoli sai ehdottaa ratkaisua” ja ”minä pidin sopimuksessa antamani 
lupauksen. 
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Kuvio 56. Vertaissovittelun osapuolten kyselyn kysymysten 11-15 kaikki vastaukset ajalta 2018-2022 (N=vastaajien 
määrä) 

Kuvion 56. kysymyksessä ”toinen osapuoli piti sopimuksessa anta-
mansa lupauksen” nähdään, että osapuolina olleet kokivat toisen 
osapuolen pettäneen lupauksensa useammin, kuin mitä itse koki-
vat tehneensä. Kuitenkin vastaajista 92% oli täysin tai melko paljon 
samaa mieltä, että myös toinen osapuoli piti lupauksensa. Vastaa-
jista 93% kokevat täysin tai melko paljon, että oppilaat osaavat so-
pia vertaissovittelussa riitoja keskenään. Vielä suurempi prosentti 
(95%) oli täysin tai melko paljon samaa mieltä siitä, että vertais-
sovittelijat osasivat auttaa sopimaan riidan. Tämä on keskeinen tu-
los osapuolten kyselyistä, joka vahvistaa näkemystä siitä, että oppi-
laat kokevat vertaissovittelun hyvänä riitojenratkaisutapana koulussa. Tätä vahvistaa vielä kysymys 15, jossa 
92% vastanneista on täysin tai melko paljon samaa mieltä väitteen ”on hyvä, että koulussamme on vertais-
sovittelutoimintaa” kanssa. 

Vielä jos tarkastellaan vuosien 2018-2022 vertaissovittelun osapuolten kyselyn muutamien kysymysten vas-
tausten kehitystä vuosien välillä, on syytä nostaa muutaman keskeisen kysymyksen vastaukset esiin. 

 

Kuvio 57. Vertaissovittelun osapuolten kokemuksia vuosilta 2018-2022 vertaissovittelijoiden puolueettomuudesta 
(N=vastaajien määrä) 
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Puolueettomuus on tärkeä sovittelijan työtä ohjaava arvo ja aika ajoin lasten kykyä toimia puolueettomasti 
sovittelijan roolissa epäillään vahvastikin. Vertaissovittelussa osapuolina olleiden näkemyksistä kuviosta 57 
nähdään, että puolueettomuus toteutuu vertaissovittelussa erittäin hyvin. Vuosittain n. 95% vastaajista on 
täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa.  

 

Kuvio 58. Vertaissovittelun osapuolten kokemuksia vuosilta 2018-2022 kuulluksi tulemisesta vertaissovittelussa 
(N=vastaajien määrä) 

Tärkeä sovinnon rakentamisen elementti on myös osapuolten kuulluksi tulemisen kokemus. Kuviosta 58 näh-
dään, että vertaissovittelun osapuolilla on vahva kokemus kuulluksi tulemisesta ja siitä, että ovat saaneet 
kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta konfliktista. Väittämän kanssa eri mieltä olevien osuus on vuo-
desta toiseen alhainen, noin 4%. 
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4.6 MENTORITOIMINNAN VUODEN 2021 TUNNUSLUKUJA 

VERSO-ohjelman mentoritoiminta on alueellista ryhmämuotoista vertaismentorointia vähintään kahden yk-
sikön välillä. Mentoritoimintaa on kehitetty vuodesta 2018 lähtien tukimuodoksi kouluttamillemme oppimis-
yhteisöille ja niiden vapaaehtoisille sovittelutoimijoille. Vapaaehtoiseksi mentoriksi voi ryhtyä kuka tahansa 
koulutukseemme osallistunut aikuinen tai sovittelijaoppilas. 

Vuoden 2021 loppuun mennessä toiminnassa oli kaiken kaikkiaan 10 alueellista mentoriryhmää ja 146 kou-
luttamaamme vapaaehtoista mentoria. Mentoriryhmiä on käynnistetty valtakunnallisesti ja vuodenvaih-
teessa 2021 ryhmät toimivat Helsingissä, Lohjalla, Tuusulassa, Nurmijärvellä, Hollolassa, Mikkelissä (kaksi 
ryhmää), Pirkkalassa, Outokummussa ja Taipalsaarella. Mentoriryhmien tapaamisia toteutui VERSO-ohjel-
man vetäminä vuoden aikana yhteensä 11 ja niihin osallistui yhteensä 114 vapaaehtoista sovittelutoimi-
jaamme. 

Vuonna 2021 lähdimme kehittämään sovittelijaoppilaiden omaa 
mentoritoimintaa. Oppilasmentorointi on oppilaiden näköistä toi-
mintakulttuurin ja sovittelutoiminnan kehittämistä. Pilotoimme op-
pilasmentorointia mikkeliläisen ala- ja yläkoulun yhteistyönä. Ryhmä 
kokoontui vuoden 2021 aikana kolme kertaa ja ryhmässä on ollut mu-
kana jopa 29 mentoria. Ensimmäisessä oppilasmentoriryhmässä on 
jo lyhyessä ajassa saavutettu merkittäviä onnistumisia. Oppilaat ovat 
oma-aloitteisesti ideoineet tempauksia ja toteuttaneet konkreettisia 
tuotoksia Verson näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämiseksi. Näistä syistä toimintaa pilotoinut oppilasmen-
toriryhmä palkittiin vuonna 2021 sovittelijapalkinnolla.  

4.6.1 Palautekyselyn tulokset 

Mentoritoimintaan osallistuneiden näkemyksiä kerättiin alkuvuodesta 2021 sähköisellä palautelomakkeella. 
Tavoitteena oli kerätä vapaaehtoisten kokemuksia mentorina toimimisesta sekä toteutetusta mentoroinnista 
käytännössä. Samalla mentoreita pyydettiin arvioimaan mentoritoiminnan vaikutusta omissa yksiköissään 
toteutettavaan sovittelutoimintaan ja lasten osallisuuteen. Tämän palautelomakkeen perusteella jatkokehi-
tettiin mentoritoiminnan arviointimittaristoa. 

 

Kuvio 59. Mentoritoiminnan palautekyselyyn vastanneiden oppilaiden ja aikuisten lukumäärä. 

Mentoritoiminnan palautekyselyyn saatiin yhteensä 50 vastausta mentoreilta, joista 18 oli Verso-oppilaita ja 
loput ammattikasvattajia perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen parista (kuvio 59.). Poimintoja heidän näke-
myksistään on esitetty tässä luvussa kuvioin. 
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Palautekyselyn avovastauksista välittyivät mentoritoiminnan ilo ja korona-ajan haasteet. 
• ”Mentoritoiminta on mielestäni kivaa, mielenkiintoista ja se kannattaisi ottaa käyttöön muissa-

kin kouluissa.”  
• ”Korona sotkenut koko homman.” 

Tuloksia lukiessa onkin syytä huomioida, että kyselyn ajankohtana koronarajoitukset vaikuttivat vielä sovit-
telutoiminnan toteuttamiseen.  

 

Kuvio 60. Vastaajien näkemyksiä siitä, miksi mentoritoiminta on tärkeää (N=vastaajien määrä) 

Avovastauksissa (kuvio 60.) mentorit kertovat toteuttaneensa mentorointia tiedottamalla, toteuttamalla eri-
laisia tempauksia sekä kannustamalla ja mallintamalla sovittelua ja restoratiivista kohtaamista arjen tilan-
teissa. Mentoroinnissa on koettu tärkeimmäksi se, että mentorointi tukee lasten aitoa osallisuutta, ylläpitää 
ja tukee sovitteluja ja restoratiivisten menetelmien käyttöä sekä tarjoaa vertaisryhmän tukea. 

 

Kuviot 61, 62 ja 63. Vastaajien kokemuksia mentoritoiminnan vaikutuksista sovittelutoimintaan, osallisuuteen sekä 
yhteisön ilmapiiriin (N=vastaajien määrä) 
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Mentoroinnin koettiin vaikuttaneen paljon tai melko paljon sovittelutoiminnan ja osallisuuden toimintakult-
tuurin vahvistumiseen sekä yhteisön ilmapiirin parantumiseen (kuviot 61, 62 ja 63). 

  

Kuviot 64 ja 65. Vastaajien kokemuksia mentoritoiminnan vaikutuksesta omaan sovitteluosaamiseen ja 
sovittelutoimintaan sitoutumiseen (N=vastaajien määrä) 

Kuvioiden 64 ja 65 mukaan vastanneista mentoreista 73% kertoi heidän sovitteluosaamiseensa vahvistuneen 
paljon tai melko paljon ja 82% kertoi sitoutumisensa MiniVersoon, Versoon ja Restoon vahvistuneen paljon 
tai melko paljon.  

  

Kuviot 66 ja 67. Oppilasvastaajien kokemuksia mentoritoiminnan vaikutuksista konfliktien havaitsemisen ja sovitteluun 
ohjaamiseen sekä turvallisuuden tunteen lisääntymiseen (N=vastanneiden oppilaiden määrä) 

Vastanneista oppilasmentoreista 69 % koki mentoritoiminnan lisänneen riita- ja konfliktitilanteiden havait-
semista ja ohjaamista sovitteluun. Lisäksi heistä 64 % koki mentoritoiminnan vahvistaneen turvallisuuden 
tunnetta koulussa (kuviot 66 ja 67). 

Vuonna 2022 mentoritoimintaa ja sen tilastointia kehitetään edelleen pilotoiden valtakunnallisia mentori-
miittejä kerran lukukaudessa. Pilotoimme myös päiväkodin ja koulun yhteistä alueellista mentoriryhmää ni-
velvaiheen tueksi. Palautetta mentoritoiminnasta kerätään vuonna 2022 paitsi miittien yhteydessä myös 
kootusti loppuvuodesta toteutettavalla palautekyselyllä.  
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4.7 VERSO-OHJELMAN SOVITTELUTOIMINNAN YLLÄPIDON JA 
JUURTUMISEN TUKEMINEN 

VERSO-ohjelman yksi tavoite on tukea varhaiskasvatusyksikössä, koulussa tai oppilaitoksessa käynnistetyn 
sovittelutoiminnan ylläpitoa monin eri tavoin. Yksi toimintaa toteuttavien yksiköiden haaste on saada nivot-
tua sovittelutoiminta osaksi arjen toimintakulttuuria siten, että toimintaa toteutetaan arjen muista haas-
teista huolimatta. VERSO-ohjelmassa on luotu paljon erilaisia toiminnan ylläpitoa tukevia materiaaleja ja ra-
kenteita, joilla pyritään auttamaan ja helpottamaan sovittelutoiminnan toteuttamista.  

Edellisessä luvussa esitelty mentoritoiminta on yksi keskeisimmistä ylläpidon tuen toiminnoista. Lisäksi on 
tuotettu runsaasti erilaista materiaalia koulutettujen yksiköiden käyttöön, joka on sähköisesti saatavilla. Tuo-
reempina välineinä ylläpidon tukemiseen on tuotettu käynnistyksen arviointi -tapaamisia. Kaiken toiminnan 
ylläpidon tuen tarkoituksena on siirtää toiminnan omistajuutta yksiköille ja toiminnasta vastaaville henkilöille 
siten, että heillä olisi riittävät edellytykset toteuttaa ja ylläpitää sovittelutoimintaa käynnistävän koulutuksen 
jälkeen joko itsenäisesti tai kevyellä VERSO-ohjelman kouluttajien tuella. 

4.7.1 Toiminnan käynnistyksen arviointi -tapaamiset 

Koulutusten jälkeen yksiköiden yhteyshenkilöille ja pienryhmille toteutetaan etätapaamisia sovittelutoimin-
nan käynnistyksen arviointiin ja ylläpidon tukemiseen. Noin tunnin mittaiset etätapaamiset järjestetään 3-6 
kuukauden kuluttua Verso- tai MiniVerso-toiminnan käynnistävistä koulutuksista. MiniVersossa nykyisessä 
muodossaan tiimien kanssa käytävät etätapaamiset aloitettiin vuonna 2021. Aikaisempina vuosina vastaavaa 
ylläpidon tukea ja toiminnan käynnistystä seurattiin tiimien sparraushetkinä heti koulutusten jälkeen vuo-
desta 2016 vuoteen 2018 saakka ja vuodesta 2019 ylläpitoa tuettiin johtajapuheluilla, jotka pidettiin 3-6kk 
kuluttua koulutuksesta. Versossa käynnistystä on seurattu etätapaamisilla vuodesta 2020 alkaen. 

Tapaamisten tavoitteena on kartoittaa keskustellen yksikön sovittelutoiminnan käynnistymistä ja antaa tu-
kea mahdollisiin haasteisiin, jotka ovat olleet esteenä onnistuneelle toiminnan käynnistykselle tai sen jatku-
miselle. Keskustelun pohjana toimii ennen tapaamista lähetetyt ennakkokysymykset, joihin tapaamisen osal-
listujat valmistautuvat miettimällä ja mahdollisesti kirjaamalla vastauksia etukäteen. Tämän lisäksi käydään 
vapaata keskustelua yksikön tarpeiden pohjalta. Keskustelujen kirjauksia on tilastoitu. Verso-toiminnan käyn-
nistyksen arvioinnin seurantatapaamisen vastaajissa on Verso-aikuisten sekä osassa myös Verso-oppilaiden 
näkemyksiä. 

MiniVerson ylläpitotapaamisia toteutui etänä 28 kappaletta vuonna 2021, varhaiskasvatus yksikön tiimejä tai 
tiimin edustajia oli mukana 87, niissä 218 henkilöstön jäsentä. Verson käynnistyksen arvioinnin tapaamisia 
toteutui etänä 22 kappaletta vuonna 2021 ja niihin osallistui 71 perusopetuksen henkilöstön jäsentä. Seuraa-
vassa kappaleessa esitellään Verso-toiminnan käynnistyksen arvioinnin tuloksia. MiniVerson osalta vastaavia 
tilastolukuja ei vielä ole käytössä. 

4.7.2 Verso-toiminnan käynnistyksen arviointi 

Verso-toiminnan käynnistyksen jälkeen on vuodesta 2020 toteutettu suurimman osan yksiköitä kanssa arvi-
ointitapaaminen, joka toteutetaan pääsääntöisesti Teamsin välityksellä. Seuraavassa on avattu vuosien 2020-
2021 tapaamisten keskeistä antia. 
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Kuvio 68. Verso-toiminnan käynnistyksen arvioinnin vastaajien näkemyksiä koulutuksen antamiin valmiuksiin (N=käy-
tyjen arviointikeskustelujen määrä) 

Kuvio 68. kertoo, että käynnistyksen arviointi -tapaamisissa käydyissä keskusteluissa lähes kaikki yksiköt ovat 
kokeneet saaneensa käynnistävässä koulutuksessa riittävät valmiudet Verso-toiminnan käynnistämiseen. 
Heillä, jotka eivät ole saaneet riittäviä valmiuksia toiminnan käynnistämiseen, haasteena on ollut mm. se, 
ettei koko henkilöstö ole tullut koulutukseen. 

Yleisesti toiminnan haasteena yksiköt ovat kokeneet erityisesti arjen käytäntöjen järjestelyt toiminnan osalta, 
kuten sovittelutilan järjestymisen tai henkilökunnan työnjaosta sopimisen ja ajan riittämisen. Muita haasteita 
vastaajien mukaan ovat olleet mm. sovittelutilausten vähyys, koko yhteisön sitouttaminen toimintaan, 
Verso-aikuisten puute ja toiminnasta tiedottaminen. Monet mainituista toiminnan haasteista ovat kytkök-
sissä henkilökunnan toimintaan ja mahdollisuuteen sitoutua toimintaan.  

 

Kuvio 69. Vuoden 2021 vastaajien näkemys Verso-toiminnan tuomista toimintakulttuurinmuutoksista. (N=9) 

Kuvion 69. mukaan kuusi vastaajaa yhdeksästä kokivat opettajien selvittävän vähemmän riitoja itse ja sitä 
vastoin oppilaiden vastuunotto riitojen ratkaisemisessa on kasvanut. Kasvanutta yhteisöllisyyden tunnetta 
havaitsi kaksi vastaajaa yhdeksästä. Kaksi vastaajaa yhdeksästä koki, että Verso-toiminnan myötä oppilaat 
pyytävät aktiivisemmin itse päästä vertaissovitteluun ja vertaissovittelijoina toimivien oppilaiden itsetunto 
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on kasvanut. Verso-toiminnan tuomia toimintakulttuurin muutoksia, joita jokaista havaitsi yksi vastaajista, 
olivat oppilaiden oppiminen keskinäiseen riitojen selvittelyyn ilman Versoa, pieniin riitoihin tarttumisen li-
sääntyminen sekä syyllistämättä kohtaaminen ja lisääntynyt ymmärrys toisia kohtaan. 

 

Kuvio 70. Vertailu koulujen tarpeista Verso-toiminnan käynnistämiseen vuonna 2020 (N=17) ja vuonna 2021 (N=23) 

Kuviosta 70. nähdään käynnistyksen arvioinnissa vuonna 2021 78% maininneen tarpeekseen Verso toimin-
nan käynnistämiselle henkilökunnan työn helpottamisen. Vuonna 2020 vastaavan näkemyksen toi esiin vain 
48% vastaajista. Tarvetta oppilaiden osallistamisesta ja vastuunotosta koki vuonna 2021 45% ja vuonna 2020 
53% vastaajista. Vastaajista 45% puolestaan ilmoitti tarpeekseen saada menetelmä arjen riitatilanteiden sel-
vittämiseen. Edellisenä vuonna saman tarpeen ilmaisi 24%. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn tarpeen Verson 
käynnistämisen taustalla havaitsi vuonna 2021 27% ja vuonna 2020 18% vastanneista. Vastaajien näkemyk-
sen mukaan Verso haluttiin yhteisöllisyyden lisäämisen tarpeeseen 9% vastauksista vuonna 2021 ja 12% vas-
tauksista vuonna 2020. Toimintakulttuurin muutoksen tarvetta mainitsi vuonna 2021 9% ja vuonna 2020 6% 
vastaajista. 

Kuvio 70. antaa osviittaa siitä, että korona-pandemian aikana tarve koulujen henkilökunnan työn helpotta-
miseen on kasvanut ja Verso-toiminta on omalta osaltaan vastannut tähän tarpeeseen. Verso-toimintaa aja-
tellaan edelleen vahvasti lasten ja nuorten osallisuutta vahvistavana menetelmänä. Arviointitapaamisessa 
kysytään myös, onko toiminta vastannut siihen tarpeeseen, mihin koulu on Versoa käynnistäessään sen aja-
tellut vastaavan. Vuoden 2021 vastauksissa 52% ilmoitti, että on vastannut tarpeeseen. Vastaajista 13% koki 
Verso-toiminnan vastanneen tarpeeseen osittain ja 13% koki, ettei toiminta vastannut tarpeeseen. Varsi-
naista vastausta ei saatu 22% vastaajista. Keskusteluissa syiksi siihen, ettei toiminta vastannut tarpeeseen tai 
vastaaja ei osannut ottaa kantaa asiaan, mainittiin eniten se, että toiminta on ollut käynnissä vasta lyhyen 
aikaa. 
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4.7.3 VERSO-ohjelman sähköisten materiaalien käyttö 

Sovittelutoimintaa tukevia materiaaleja on tuotettu sähköiseen muotoon lukuisia erilaisia, jotka ovat kaik-
kien koulutettujen yksiköiden käytössä koulutuksen jälkeen. Materiaali on löydettävissä VERSO-ohjelman 
verkkosivuilta www.sovittelu.com/vertaissovittelu. Osa materiaaleista on kenen tahansa käytettävissä ja osa 
tarjotaan koulutuetuille yksiköille koulutuksessa jaettavien käyttäjätunnusten kautta. 

Koulutuksissa jaetaan painettua kirjallista materiaalia, kuten sovittelussa tarvittavia työvälineitä ja koulutus-
sisältöön liittyvää materiaalia yms. Erilaisia painettuja materiaaleja VERSO-ohjelmassa on reilu 100 erilaista. 
Kaikilla VERSO-ohjelman toiminnoilla eli MiniVersolla, Versolla, Restolla ja Mentoritoiminnalla on oma säh-
köinen materiaalipankkinsa, josta löytyy sähköisenä toiminnan pyörittämiseen liittyviä dokumentteja ja oh-
jeita, mm. lasten kanssa toteutettavia tehtäviä, koulutusmateriaaleja, dokumentteja tiedottamisen tueksi 
ym. Isona ylläpitoa tukevana materiaalina sivuilta löytyvät Verson ja MiniVerson sähköiset eLearning-verkko-
kurssit, joiden avulla ja tuella koulutettu yksikkö voi kouluttaa uusia toimijoita, kerrata koulutuksessa läpi-
käytyjä sovittelutoiminnan periaatteita ja käytäntöjä sekä perehdyttää uusia yhteisöön tulevia aikuisia toi-
mintaan.  

 

Kuvio 71. VERSO-ohjelman materiaalipankkien käyntikerrat vuonna 2021 
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Kuvio 71. kertoo sähköisten materiaalipankkien kirjautumiskerrat vuoden 2021 aikana. Käyntikerroista nä-
kee, että materiaalipankit ovat keskeinen työväline yksiköille ja sieltä haetaan runsaasti tietoa ja materiaalia 
toiminnan tueksi. Yhteensä käyntikertoja vuoden 2021 aikana oli 11570 kappaletta. 

 

Kuvio 72. VERSO-ohjelman verkkokurssien käyttö vuonna 2021 

Kuvio 72. esittää VERSO-ohjelman eLearning – verkkokurssien käyttökertoja vuonna 2021. Verkkokursseja on 
kolme erilaista: MiniVerson varhaiskasvatuksen henkilöstön kurssi, Verson perusopetuksen henkilöstön 
kurssi sekä Verson perusopetuksen oppilaille tarkoitettu kurssi. Kaikki kurssit löytyvät suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi erillisillä kirjautumistunnuksilla, jotka jaetaan toiminnan käynnistävässä koulutuksessa. Kuviosta 
nähdään, että Verson oppilaille tarkoitettua kurssia on vuoden 2021 aikana käytetty eri kielillä yhteensä 1660 
kertaa. Verson henkilökunnalle tarkoitettua kurssia on eri kielillä katsottu 1233 kertaa ja MiniVerson henki-
löstön kurssia yhteensä 1118 kertaa. Yhteensä kirjautumiskertoja on 4011 vuoden 2021 aikana.  
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5 LOPUKSI 

Tämä raportti koostuu VERSO-ohjelman toiminnasta kerätystä tiedoista eritysesti rahoittajan (STEA) tiedot-
tamiseen toiminnan vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta vuodelta 2021. Samalla tilastointia on kehitetty 
vastaamaan rahoittajan pyytämää erillistä tuloksellisuus raporttia, joka kootaan VERSO-ohjelman osalta vuo-
sittain. Kerättyä tietoa hyödynnetään myös aktiivisesti VERSO-ohjelman kehittämiseen, jotta pystymme vas-
taamaan mahdollisimman paljon varhaiskasvatuksen- ja opetuskentän tarpeisiin sovittelutoiminnan osalta. 
Raportti ei ole tutkimus eikä raportissa tehdä tutkimukseen kuuluvaa tarkempaa analyysia kerätyistä tie-
doista.  

Tilastoinnin tasoa ja datan keruuta kehitetään ja muutetaan rahoittajan intressien ja toiminnan kehittämisen 
ja kehittymisen mukaan. Tähän tilastoraporttiin koottujen tietojen lisäksi dataa on kerätty mm. mediaosu-
mista ja sosiaalisen median aktiivisuudesta. Tietoja käytetään vuosittain rahoitushakemuksen yhteydessä. 
Digitaalista ympäristöä hyödynnetään yhä vahvemmin otantojen keruussa. 

Vuoden 2021 raporttia varten VERSO-ohjelman kymmenen kouluttajaa ovat keränneet tietoja koulutusten 
yhteydessä paperilomakkeilla sekä Google Forms kyselyillä. Kerätty tieto on tallennettu Excel-taulukoihin. 
Taulukoita ovat laatineet työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu. Excel-ohjelman avulla kertyvästä datasta 
on tuotettu kuviota, jotka ovat täydentyneet tietojen lisääntymisen myötä.  

Raportin tavoitteena on ollut koota yhteen VERSO-ohjelman keräämän tiedon tuloksia niin, että ne on voitu 
esittää kuvioiden avulla ja avata tekstein. Tilastojen tuottaman datan mukaan VERSO-ohjelma on onnistunut 
saavuttamaan asetetut tavoitteet. Kuvioita ja lukuja tarkastellessa voidaan havaita, VERSO-ohjelman tuotta-
van edelleen varhaiskasvatus- ja opetusyksiköille sitä toimintaa, jolla yhteisöjen hyvinvointia, työrauhan tur-
vaamista ja konfliktinhallintaa sekä osallisuutta ja lapsiystävällistä toimintakulttuuria edistetään ja ylläpide-
tään.  

Kiusaamistapauksia on havaittu aiempaa herkemmin ja havaittujen tapausten ohjautuessa sovitteluun, saa-
daan tilanne ratkaistua lähes aina joko oppilaiden vertaissovittelussa tai aikuisten toimiessa restoratiivisina 
sovittelijoina. Restoratiivisessa sovittelussa osapuolet pääsevät itse kertomaan omista kokemuksistaan ja et-
simään yhdessä ratkaisua niin, että koettu kiusaaminen ei enää toistu. Kuulluksi tuleminen ja vaikuttaminen 
päätöksiin omassa asiassaan ovat lasten oikeuksia, jotka restoratiivisessa sovittelussa pääsevät toteutumaan. 
VERSO-ohjelman kyselyjen mukaan lapset ja nuoret ovat siirtäneet konfliktin hallinnan taitojaan myös vapaa-
ajalle ja perheisiin. VERSO-ohjelma tukee kokonaisuudessaan valtakunnallisen opetussuunnitelman ja var-
haiskasvatussuunnitelman tavoitteita lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittämisessä, tunteiden tun-
nistamisessa sekä vuorovaikutus- ja ratkaisutaitojen vahvistamisessa.  

Digitaalisten alustojen kautta tavoitetaan yhä paremmin VERSO-ohjelman kouluttamat yksiköt niin varhais-
kasvatus- kuin opetuskentälläkin. VERSO-ohjelman kotisivut, materiaalipankit, Sovittelun Aallot Podcast sekä 
sosiaalisen median väylät tuottavat tietoa ja aineistoa niin VERSO-ohjelman käynnistämisestä kiinnostuneille 
kuin toimintaa ylläpitävillekin yksiköille. Verkkokurssit eli verkkoympäristössä opiskeltavat varhaiskasvatus-
yksiköiden ja koulujen sovittelutoiminnan kurssit niin oppilaille kuin henkilökunnan jäsenillekin vahvistavat 
edelleen toiminnan juurtumista ja ylläpitoa. 

Yksi merkittävä ja maininnan arvoinen asia VERSO-ohjelman kannalta vuonna 2021 oli, että Kansallinen kou-
lutuksen arviointikeskus (Karvi) avasi syksyllä 2021 haun kiusaamisen vastaisille menetelmille, jotka ovat käy-
tössä perusopetuksessa. Arviointiin hakevien menetelmien tuli noudattaa tiettyä ennalta sovittua rakennetta 
tai suunnitelmaa, ja niiden tuli pohjautua soveltuvaan teoreettiseen viitekehykseen. Lisäksi hakijoilta edelly-
tettiin näyttöä toiminnan vaikuttavuudesta. VERSO-ohjelma haki ja hyväksyttiin mukaan arviointiin. Olemme 
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iloisia ja ylpeitä, että saamme olla mukana arviointiprosessissa kehittääksemme toimintamme entisestään. 
Arvioinnin tulokset julkistetaan elokuussa 2022 

Raporttia on koottu ja kirjoitettu kevään 2022 aikana. Koronapandemian tilanne on tässä kohtaa hieman 
rauhoittunut ja yhteiskunta on palautumassa normaaleihin käytäntöihin. VERSO-ohjelman koulutuksetkin on 
keväällä pidetty pääosin lähikoulutuksina. Koronapandemian aikana kehitetyt ja tuotetut etäkoulutusmallit, 
-tapaamiset ja -materiaalit ovat kuitenkin jääneet osin VERSO-ohjelman koulutuskäytäntöihin sekä yhteyden 
pitoon koulutettujen yhteisöjen kanssa. 
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